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Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 20.10.2020 
  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název zn.předkl. 

05051/RM1822/74 RM_M 0 Schválení programu 74. schůze rady města konané 

dne 20.10.2020 

35 

05052/RM1822/74 RM_M 1 Souhlas s přijetím dotace z programu Interreg V-A 

Česká republika - Polsko pro projekt „Moderní 

technologie bez hranic” 

50 

05053/RM1822/74 RM_M 2 Souhlas s přípravou a podáním žádosti o poskytnutí 

dotace z Programu na podporu zdravého stárnutí 

v Moravskoslezském kraji na rok 2021 na projekt 

Venkovní odpočinková zóna pro seniory 

u Domova pro seniory Harmonie v Ostravě-Porubě 

50 

05054/RM1822/74 RM_M 3 Udělení předchozího souhlasu s nabytím daru do 

vlastnictví Knihovny města Ostravy, p.o. 

42 

05055/RM1822/74 RM_M 4 Bezúplatný převod hmotného movitého majetku - 

informační tabule 

25 

05056/RM1822/74 RM_M 5 Návrh na poskytnutí investičních a účelových 

neinvestičních příspěvků právnické osobě Městská 

nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, 

z Fondu pro rozvoj Městské nemocnice Ostrava 

40 

05057/RM1822/74 RM_M 6 Souhlas s přípravou a podáním žádosti o poskytnutí 

dotace z Operačního programu Životní prostředí na 

projekt Úprava veřejného prostoru náměstí Družby 

v Ostravě-Porubě - etapa B2 

50 

05058/RM1822/74 RM_M 7 “Parkovací plochy pod mostní estakádou Bazaly”. 

Návrh na uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo 

a smlouvě příkazní č. 2337/2020/OI/VZ 

05 

05059/RM1822/74 RM_M 8 Firemní školka města Ostravy, příspěvková 

organizace - přerušení provozu a termín zápisu 

38 

05060/RM1822/74 RM_M 9 Návrh na udělení souhlasu s vyřazením a likvidací 

neupotřebitelných movitých věcí svěřených 

k hospodaření právnické osobě Komorní scéna 

Aréna, příspěvková organizace 

42 

05061/RM1822/74 RM_M 10 Návrh na rozšíření účelu neinvestičního účelového 

příspěvku poskytnutého právnické osobě Domov 

Korýtko, příspěvková organizace 

41 

05062/RM1822/74 RM_M 11 Návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného 

břemene k pozemkům ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy v k.ú. Mošnov a v k.ú. Sedlnice, pro 

ČEZ Distribuce, a.s. 

08 
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05063/RM1822/74 RM_M 12 Návrh na souhlas s umístěním veřejného osvětlení 

na pozemcích ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy, návrh na uzavření nájemní smlouvy, 

návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě 

darovací a návrh na uzavření smlouvy o budoucí 

smlouvě o zřízení služebnosti s fyzickou 

osobou V.P. 

08 

05064/RM1822/74 RM_M 13 Návrh na zřízení věcného břemene a uzavření 

smlouvy o zřízení věcného břemene pro GasNet, 

s.r.o. a Moravskoslezský kraj, prominutí dluhu 

08 

05065/RM1822/74 RM_M 14 Zmocnění 28 

05066/RM1822/74 RM_M 15 Úprava rozpočtu 07 

05067/RM1822/74 RM_M 16 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce části 

pozemku parc. č. 56/3 - ostatní plocha, zeleň 

v k.ú. Hrušov, obec Ostrava 

08 

05068/RM1822/74 RM_M 17 Návrh na souhlas s umístěním inž. sítí, uzavření 

smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 

a nájemní smlouvy na pronájem částí pozemků 

v k. ú. Mošnov, obec Mošnov 

08 

05069/RM1822/74 RM_M 18 Návrh na prohlášení o zřízení služebnosti 

k pozemkům ve SPZ Ostrava - Mošnov 

08 

05070/RM1822/74 RM_M 19 Návrh na souhlas s umístěním stav. objektů, 

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 

služebnosti, nájemních smluv 

08 

05071/RM1822/74 RM_M 20 Návrh na souhlas s umístěním zpevněné plochy 

a inženýrských sítí do pozemků ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy a návrh na záměr 

pronájmu částí pozemku v k. ú. Poruba, obec 

Ostrava 

08 

05072/RM1822/74 RM_M 21 Návrh na vydání předchozího souhlasu rady města 

s uzavřením dodatků pro městský obvod Mariánské 

Hory a Hulváky Návrh na záměr města změnit 

nájemní smlouvu s DIAMO, státní podnik formou 

uzavření dodatku č. 2 

08 

05073/RM1822/74 RM_M 22 Návrh na přijetí budoucího daru 

vodohospodářského majetku a uzavření smlouvy 

o budoucí smlouvě darovací s budoucími dárci 

K.P. a A.P. a smluv o zřízení služebnosti 

s fyzickými osobami 

08 

05074/RM1822/74 RM_M 23 Návrh na souhlas s podáním žádosti o dotaci 

v rámci Programu na podporu poskytování 

sociálních služeb pro rok 2021 financovaný 

z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu pro 

poskytovatele sociálních služeb 

50 

05075/RM1822/74 RM_M 24 Návrh na uzavření “Smlouvy o zřízení služebnosti” 

v souvislosti se stavbou “Odkanalizování jižní části 

Svinova” 
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05076/RM1822/74 RM_M 25 Kácení dřevin na pozemcích ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy 

84 

05077/RM1822/74 RM_M 26 Návrh neuzavřít smlouvu o výpůjčce a návrh 

odpovědi žadateli 

08 

05078/RM1822/74 RM_M 27 Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě o budoucí 

smlouvě o zřízení služebnosti, smlouvy o smlouvě 

budoucí o zřízení služebnosti, smluv o zřízení 

služebnosti 

08 

05079/RM1822/74 RM_M 28 Návrh na záměr města neprodat nemovité věci 

v k. ú. Svinov, obec Ostrava 

08 

05080/RM1822/74 RM_M 29 Návrh na neumístění umělecké intervence 08 

05081/RM1822/74 RM_M 30 Návrh na záměr města změnit nájemní smlouvu 

ev. č. 2962/2016/MJ a smlouvu o výpůjčce 

ev. č. 1157/2019/MJ 

08 

05082/RM1822/74 RM_M 31 Návrh na souhlas se stavbou, návrh na uzavření 

nájemních smluv a návrh na uzavření dodatku č. 1 

08 

05083/RM1822/74 RM_M 32 Žádost o akreditaci Erasmus+ 2021-2027 91 

05084/RM1822/74 RM_M 33 Přijetí dotace v celkové výši 602 tis. Kč z rozpočtu 

Moravskoslezského kraje na úhradu nákladů 

spojených s vybudováním Památníku obětem 

střelby v Poliklinice Fakultní nemocnice v Ostravě 

dne 10. prosince 2019 a uzavření příslušné 

smlouvy na straně příjemce 

01 

05085/RM1822/74 RM_M 34 Projednání žádosti nájemce týkající se smlouvy 

o nájmu nebytových prostor 

08 

05086/RM1822/74 RM_M 36 Navýšení účelové dotace z rozpočtu 

Moravskoslezského kraje pro statutární město 

Ostrava k dofinancování sociálních služeb 

v r. 2020 a uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě 

o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského 

kraje ev. číslo 01852/2020/SOC 

86 

05087/RM1822/74 RM_M 37 Výměna povrchu na workoutovém hřišti u loděnice 

ve Slezské Ostravě 

34 

05088/RM1822/74 RM_M 38 Návrh na záměr města vypůjčit části pozemků 

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava Návrh na 

záměr města pronajmout část pozemku 

v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava Návrh na 

záměr města pronajmout část pozemku 

v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava 

08 

05089/RM1822/74 RM_M 39 Návrh na uzavření smlouvy o připojení 

k distribuční soustavě zemního plynu a smlouvy 

o připojení k distribuční soustavě nízkého napětí 

pro objekt Statutárního města Ostravy ve správě 

Magistrátu města Ostravy 

84 
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05090/RM1822/74 RM_M 40 Udělení předchozího souhlasu zřizovatele 

s podáním žádosti o nadační příspěvek a udělení 

předchozího souhlasu s přijetím nadačního 

příspěvku do majetku Městská nemocnice Ostrava, 

příspěvková organizace, Dům sociálních služeb, 

IČO 00635162, se sídlem Nemocniční 898/20a, 

728 80 Ostrava - Moravská Ostrava 

40 

05091/RM1822/74 RM_M 41 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 

05092/RM1822/74 RM_MZP 1 Projednání bodu programu valné hromady 

obchodní společnosti Garáže Ostrava, a.s. 

07 

05093/RM1822/74 RM_VZ 1 Veřejná zakázka “Dodávka vodoměrů 2021 II”, 

poř. č. 161/2020 

08 

05094/RM1822/74 RM_VZ 2 Vystavení objednávky na nákup licencí Kofax 

Express Desktop s roční podporou vůči spol. 

INFOMATIC s.r.o. 

83 

05095/RM1822/74 RM_VZ 3 Veřejná zakázka “Čerpací stanice odpadních vod 

VTP Poruba - rekonstrukce česlí”, poř. č. 145/2020 

05 

05096/RM1822/74 RM_VZ 4 Veřejná zakázka “Dům kultury Poklad - interiér”, 

poř. č. 088/2020 

05 

05097/RM1822/74 RM_VZ 5 Dodatek č. 1 ke smlouvě na rozvoj programového 

vybavení a poskytování služeb technické podpory 

se společností BACH systems s.r.o. 

83 

05098/RM1822/74 RM_VZ 6 Vystavení objednávky na nákup 11 ks notebooku 

HP vůči spol. OVANET a.s. 

83 

05099/RM1822/74 RM_VZ 8 Koncese malého rozsahu “Bikesharing Ostrava”, 

poř. č. 137/2020 

38 

05100/RM1822/74 RM_VZ 9 Veřejná zakázka “KONCERTNÍ HALA MĚSTA 

OSTRAVY - výběr týmu Správce stavby” - 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3, změna 

zadávací dokumentace, rozhodnutí o námitkách, 

reakce na žádost o prodloužení lhůty 

05 

05101/RM1822/74 RM_ORG 1 Změna termínu konání prosincového zasedání 

zastupitelstva města 

35 

  
Materiály, které byly staženy: 
  

 Materiál 
  

Název zn.předkl. 

  RM_M 35 Předložení výstupů mezinárodního projektu AIR 

TRITIA spolufinancovaného z programu Interreg 

Central Europe 

38 

  RM_VZ 7 Veřejná zakázka “Zajištění právních služeb - 

sankce Svinovské mosty”, poř. č. 175/2020 

28 
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RM_M 0 
Schválení programu 74. schůze rady města konané dne 20.10.2020 
  
Usnesení číslo: 05051/RM1822/74 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
program 74. schůze rady města konané dne 20.10.2020 

  

 
RM_M 1 
Souhlas s přijetím dotace z programu Interreg V-A Česká republika - 
Polsko pro projekt „Moderní technologie bez hranic” 
  
Usnesení číslo: 05052/RM1822/74 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 03310/RM1822/49 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem Smlouvy č. ERS-CZ/2020/2423 o financování mikroprojektu typu A realizovaného 

v  rámci „Fondu mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Silesia“ v programu Interreg V-A 

Česká republika-Polsko, která by měla být uzavřena mezi Statutárním městem Ostrava, 

městským obvodem Ostrava-Jih a poskytovatelem Euroregion Silesia - CZ, se sídlem Horní 

náměstí 382/69, Opava 746 01, IČO: 68941773, na financování projektu “Moderní technologie 

hranic” dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu 

  

2) žádá 

  
městský obvod Ostrava-Jih 

zabezpečit všechny úkony potřebné k realizaci projektu dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Bc. Martin Bednář, T: 31.08.2022 

 starosta městského obvodu Ostrava-Jih 
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RM_M 2 
Souhlas s přípravou a podáním žádosti o poskytnutí dotace z Programu 
na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2021 na 
projekt Venkovní odpočinková zóna pro seniory u Domova pro seniory 
Harmonie v Ostravě-Porubě 
  
Usnesení číslo: 05053/RM1822/74 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
zahájení přípravy projektu Venkovní odpočinková zóna pro seniory u Domova pro seniory 

Harmonie v Ostravě-Porubě ke spolufinancování z Programu na podporu zdravého stárnutí 

v Moravskoslezském kraji na rok 2021 

  

2) souhlasí 

  
s podáním žádosti o poskytnutí dotace na projekt Venkovní odpočinková zóna pro seniory 

u Domova pro seniory Harmonie v Ostravě-Porubě v rámci Programu na podporu zdravého 

stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2021 vyhlášeného Moravskoslezským krajem 

  

3) žádá 

   

městský obvod Poruba  

o zajištění předložení žádosti o dotaci a všech jejích příloh pro projekt dle bodu 1) tohoto 

usnesení v souladu s podmínkami Programu na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském 

kraji na rok 2021 v případě, že rada městského obvodu rozhodne kladně o předložení žádosti 

o dotaci uvedené v bodu 1) tohoto usnesení 

 

  

 Vyřizuje: Ing. Lucie Baránková Vilamová, Ph.D., T: 06.11.2020 

 starostka městského obvodu Poruba 

  
4) žádá 

   

městský obvod Poruba  

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

 

  

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

 starostka městského obvodu Poruba 
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RM_M 3 
Udělení předchozího souhlasu s nabytím daru do vlastnictví Knihovny 
města Ostravy, p.o. 
  
Usnesení číslo: 05054/RM1822/74 

(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 Knihovny města Ostravy, příspěvkové organizace, se sídlem ul. 28. října 

289/2, 702 00 Ostrava, IČO 00097586, a o vystavení předchozího souhlasu zřizovatele 

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

  

 
RM_M 4 
Bezúplatný převod hmotného movitého majetku - informační tabule 
  
Usnesení číslo: 05055/RM1822/74 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o bezúplatném převodu  hmotného movitého majetku, pět 

kusů  informačních  tabulí  v celkové hodnotě 89 964,00 Kč, z městského obvodu Ostrava-Jih 

statutárnímu městu Ostrava do užívání Městské policie Ostrava. 

  

2) svěřuje 

   

pravomoc Magistrátu města Ostravy,  

aby prostřednictvím Městské policie Ostrava 

zajistil úkony související s fyzickým předáním použitých movitých věcí 

 

  

 Vyřizuje: Ing. Miroslav Plaček, T: 30.10.2020 

 ředitel Městské policie Ostrava 
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RM_M 5 
Návrh na poskytnutí investičních a účelových neinvestičních příspěvků 
právnické osobě Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, 
z Fondu pro rozvoj Městské nemocnice Ostrava 
  
Usnesení číslo: 05056/RM1822/74 

(zn.předkl.) 
40 

   
Rada města 

  
1) doporučuje 

   

zastupitelstvu města 

 

a) schválit realizaci akcí Městskou nemocnicí Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00635162, 

dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu 

 

b) rozhodnout o financování akcí dle bodu 1a) tohoto usnesení z Fondu pro rozvoj městské 

nemocnice Ostrava                                                                                                                       

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o poskytnutí Městské nemocnici Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00635162, 

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

- investičních příspěvků v celkové výši                                                 8.025 tis. Kč 

- účelových neinvestičních příspěvků v celkové výši                            5.561 tis. Kč 

dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

- sníží 

ostatní kapitálové výdaje - Fond pro rozvoj Městské nemocnice Ostrava 

na § 3599, pol. 6909, ÚZ 1070, ORJ 170                                                            o 13.586 tis. Kč 

- zvýší 

investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 

na § 3522, pol. 6351, ÚZ 1070, ORG 4241, ORJ 170                                         o 8.025 tis. Kč 

- zvýší  

účelové neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 

na § 3522, pol. 5331, ÚZ 1070, ORG 4241, ORJ 170                                          o 5.561 tis. Kč 
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4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

schválit úpravu závazného ukazatele právnické osobě Městská nemocnice Ostrava, příspěvková 

organizace, IČO 00635162, a to: 

 

- zvýšení investičního příspěvku                                                                 o 8.025 tis. Kč 

- zvýšení účelového neinvestičního příspěvku                                                         o 5.561 tis. Kč 

  

5) ukládá 

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

předložit tento materiál ke schválení zastupitelstvu města 

  

 Vyřizuje: Mgr. Zdeněk Živčák, MPA, T: 11.11.2020 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
 

RM_M 6 
Souhlas s přípravou a podáním žádosti o poskytnutí dotace 
z Operačního programu Životní prostředí na projekt Úprava veřejného 
prostoru náměstí Družby v Ostravě-Porubě - etapa B2 
  
Usnesení číslo: 05057/RM1822/74 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
zahájení přípravy projektu Úprava veřejného prostoru náměstí Družby v Ostravě-Porubě – etapa 

B2 ke spolufinancování z Operačního programu Životní prostředí 

  

2) souhlasí 

  
s podáním žádosti o poskytnutí podpory na projekt Úprava veřejného prostoru náměstí Družby 

v Ostravě-Porubě – etapa B2 v rámci Operačního programu Životní prostředí vyhlášeného 

Ministerstvem životního prostředí 

  

3) žádá 

   

městský obvod Poruba  

o zajištění předložení žádosti o dotaci a všech jejích příloh pro projekt dle bodu 2) tohoto 

usnesení v souladu s podmínkami 141. výzvy Ministerstva životního prostředí k podávání 

žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020 
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v případě, že rada městského obvodu rozhodne kladně o předložení žádosti o dotaci uvedené 

v bodě 2) tohoto usnesení 

 

  

 Vyřizuje: Ing. Lucie Baránková Vilamová, Ph.D., T: 02.11.2020 

 starostka městského obvodu Poruba 

  
 

 
RM_M 7 
“Parkovací plochy pod mostní estakádou Bazaly”. Návrh na uzavření 
dodatku č.1 ke smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 2337/2020/OI/VZ 
  
Usnesení číslo: 05058/RM1822/74 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 2337/2020/OI/VZ ze dne 

7.9.2020 na vypracování projektové dokumentace k žádosti o vydání společného povolení (DUR 

+ DSP), plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (plán BOZP),  dokumentace 

pro provádění stavby (DPS) a výkon inženýrské činnosti, výkon funkce  koordinátora BOZP 

a autorský dozor pro stavbu „Parkovací plochy pod mostní estakádou Bazaly“ v k.ú. Slezská 

Ostrava, obec Ostrava, mezi statutárním městem Ostrava a společností TERRA – 

POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o., se sídlem Nemocniční 1852/53, 878 01 Šumperk, dle přílohy 

č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 8 
Firemní školka města Ostravy, příspěvková organizace - přerušení 
provozu a termín zápisu 
  
Usnesení číslo: 05059/RM1822/74 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s přerušením provozu Firemní školky města Ostravy, příspěvkové organizace v době od 

23. 12. 2020 do 31. 12. 2020 dle důvodové zprávy 

 

2) souhlasí 

  
s termínem konání zápisu do Firemní školky města Ostravy, příspěvkové organizace k docházce 

pro školní rok 2021/2022 dne 7. 5. 2021 od 12:00 do 15:00, pro letní docházku 2021 s termínem 

zápisu dne 4. 6. 2021 od 12:00 do 15:00 v místě sídla Firemní školky města Ostravy, 
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příspěvkové organizace na Prokešově nám. 8 v Ostravě 

  

RM_M 9 
Návrh na udělení souhlasu s vyřazením a likvidací neupotřebitelných 
movitých věcí svěřených k hospodaření právnické osobě Komorní 
scéna Aréna, příspěvková organizace 
  
Usnesení číslo: 05060/RM1822/74 

(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 Komorní scéna Aréna, příspěvková 

organizace, se sídlem na ul. 28. října 2, 701 85 Moravská Ostrava, IČO: 00845035, v pořizovací 

hodnotě 814 126,50 Kč dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

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: 30.11.2020 

 vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit 

  
 

RM_M 10 
Návrh na rozšíření účelu neinvestičního účelového příspěvku 
poskytnutého právnické osobě Domov Korýtko, příspěvková organizace 
  
Usnesení číslo: 05061/RM1822/74 

(zn.předkl.) 
41 

  
k usnesení č. 04486/RM1822/66 
  
Rada města 
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1) rozhodla 

  
o rozšíření účelu neinvestičního účelového příspěvku poskytnutého právnické osobě Domov 

Korýtko, příspěvková organizace, IČO 70631867, se sídlem Petruškova 2936/6, 700 30 Ostrava 

- Zábřeh, dle důvodové zprávy a předloženého materiálu 

  

 
RM_M 11 
Návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemkům ve 
vlastnictví statutárního města Ostravy v k.ú. Mošnov a v k.ú. Sedlnice, 
pro ČEZ Distribuce, a.s. 
  
Usnesení číslo: 05062/RM1822/74 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

a provozování podzemního kabelového vedení 2x VN 22 kV  v pozemcích ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy: 

parc. č. 1147/1 - orná půda v k. ú. Sedlnice, obec Sedlnice, 

p. p. č. 813/42 - ostatní plocha, jiná plocha, 

p. p. č.  813/53 - ostatní plocha, jiná plocha, 

p. p. č. 1276/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 1276/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 1290/2 - orná půda, 

p. p. č. 1290/22 - orná půda, 

p. p. č. 1290/23 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 1309/4 - orná půda, 

p. p. č. 1332/6 - trvalý travní porost, 

p. p. č. 1332/11 - trvalý travní porost, 

p. p. č. 1332/14 - trvalý travní porost, 

p. p. č. 1333/1 - trvalý travní porost, 

p. p. č. 1335/1 - trvalý travní porost, 

p. p. č. 1338/1 - trvalý travní porost, 

p. p. č. 1338/3 - trvalý travní porost, 

p. p. č. 1338/19 - trvalý travní porost, 

p. p. č. 1340/15 - ostatní plocha, jiná plocha, 

p. p. č. 1467/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 1467/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 1467/7 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 1467/8 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 1468/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k. ú. Mošnov, obec Mošnov včetně rozvaděče VN na pozemku p. p. č. 813/53 v k. ú. Mošnov, 

obec Mošnov, s oprávněným: 
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ČEZ Distribuce, a.s. 

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

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, za podmínky souhlasu Správce programu,                       

tj. Ministerstva průmyslu a obchodu ČR 

  

 
RM_M 12 
Návrh na souhlas s umístěním veřejného osvětlení na pozemcích ve 
vlastnictví statutárního města Ostravy, návrh na uzavření nájemní 
smlouvy, návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě darovací 
a návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 
s fyzickou osobou V.P. 
  
Usnesení číslo: 05063/RM1822/74 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním veřejného osvětlení na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Ostravy, a to: 

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

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

vše v k. ú. Hrabová, obec Ostrava, 

pro investora pro investora XXXX XXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX 

XXXXXXX XXX XX XXXXX X X XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX 

XXX XXXXXXXX XXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXXXXX 

v rámci stavby “Novostavba řadových rodinných domů” - 1 ks sloupu veřejného osvětlení na 

ul. Na Potoku x U Řeky, dle situačního snímku, který je přílohou č. 2 předloženého materiálu. 

  

2) rozhodla 

  
na straně pronajímatele o uzavření nájemní smlouvy na části pozemků ve vlastnictví statutárního 

města Ostrava, a to: 

parc. č. 1752/21 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 4 m2 

parc. č. 1752/24 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 10 m2
 

vše v k. ú Hrabová, obec Ostrava, 

s fyzickou osobou XXXX XXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXX 
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XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXX X X XXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXX XXX XX XXXXXXX 

X XXXXXXXXXX  

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
o přijetí budoucího daru veřejného osvětlení včetně kabelového vedení v rámci akce 

“Novostavba řadových rodinných domů” s místem realizace v městském obvodu Hrabová na 

ul. Na potoku x ul. U řeky v obci Ostrava a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě darovací dle 

přílohy č. 6 předloženého materiálu 

s budoucím dárcem 

XXXX XXXXX XXXXXXXX 

XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXX X X XXXXXXX 

  

4) rozhodla 

  
na straně budoucího oprávněného, uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 

inženýrské sítě kabelového vedení veřejného  osvětlení k pozemku: 

parc. č. 1805 - ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Hrabová, obec Ostrava 

s vlastníkem 

XXXX XXXXX XXXXXXXX 

XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXX X X XXXXXXX 

dle přílohy č. 7 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 13 
Návrh na zřízení věcného břemene a uzavření smlouvy o zřízení věcného 
břemene pro GasNet, s.r.o. a Moravskoslezský kraj, prominutí dluhu 
  
Usnesení číslo: 05064/RM1822/74 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

stanice EPD a kabelových rozvodů v pozemcích ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

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

p. p. č. 1095/43 - ostatní plocha, jiná plocha, 
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oba v k. ú.  Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, s oprávněným: 

GasNet, s.r.o. 

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

IČO 272 95 567 

a 

Moravskoslezský kraj 

se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava 

IČO 708 90 692, jako investorem 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
prominout dluh ve výši 1.076,50 Kč (tj. smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč a zákonné úroky 

z prodlení ve výši 76,50 Kč) Moravskoslezskému kraji, se sídlem 28. října 117, 702 18  Ostrava, 

IČO: 708 90 692 vyplývající z čl. VIII. odst. 1 písm. a) Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 

věcného břemene evid. č. 3237/2016/MJ ze dne 15. 12. 2016 

  

 
RM_M 14 
Zmocnění 
  
Usnesení číslo: 05065/RM1822/74 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření dohody o plné moci s Mgr. Janou Wranikovou, advokátkou Advokátní kanceláře 

Pyšný, Srba & Partneři v.o.s., se sídlem Občanská 1115/16, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava, 

IČO: 646 15 065, a to dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 15 
Úprava rozpočtu 
  
Usnesení číslo: 05066/RM1822/74 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí finančních prostředků městskému obvodu Petřkovice 
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- ve výši 8 000 tis. Kč na akci Oprava opěrných zídek a opěrných břehů Ludgeřovického potoka 

- ve výši 2 000 tis. Kč na akci Rekonstrukce Kulturního domu v Petřkovicích 

dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
o poskytnutí finančních prostředků v rámci projektu “Sociální bydlení ve městě Ostrava”, a to 

městskému obvodu Slezská Ostrava ve výši 400 000 Kč a městskému obvodu Poruba ve výši 

375 306,18 Kč dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

 

  

3) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

- ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ÚZ 35015, ORJ 120 o 1 678 tis. Kč (A.1.) 

na pol. 4116, ÚZ 35025, ORJ 120 o 137 196 tis. Kč (A.3.) 

                                                       o 3 745 tis. Kč (A.4.) 

- neinvestiční přijaté transfery od obcí 

(A.2.) na ORJ 100, pol. 4121, ZJ 024 o 2 580 tis. Kč 

                                                ZJ 075 o 1 695 tis. Kč 

- běžné výdaje 

na § 2295, pol. 5193, ORJ 100, org. 9205 o 4 275 tis. Kč (A.2.) 

na § 6171, pol. 5161, ORJ 130, org. 65 o 1 500 tis. Kč (C.1.) 

na § 4349, pol. 5909, ÚZ 7608, ORJ 180 o 600 tis. Kč (C.3.) 

- kapitálové výdaje 

(C.4.) na ORJ 137, § 3639, pol. 6130, ÚZ 95, org. 3245 o 1 684 tis. Kč 

                                            pol. 6130, org. 3245 o 1 573 tis. Kč 

- neinvestiční transfery 

na § 3592, pol. 5336, ÚZ 35015, ORJ 170, org. 4241 o 1 678 tis.Kč (A.1.) 

na § 3522, pol. 5336, ÚZ 35025, ORJ 170, org. 4241 o 137 196 tis. Kč (A.3.) 

na § 3529, pol. 5336, ÚZ 35025, ORJ 170, org. 4245 o 3 745 tis. Kč (A.4.) 

- investiční transfery 

na § 3522, pol. 6351, ÚZ 1070, ORJ 170, org. 4241 o 1 tis. Kč (C.5) 

- neinvestiční převody mezi statutárním městem a městskými obvody - výdaje 

(C.1.) na § 6330, pol. 5347, ÚZ 7608, ORJ 120, org. 503 o 400 tis. Kč 

                                                                             org. 505 o 376 tis. Kč 

na § 6330, pol. 5347, ÚZ 6330, ORJ 120, org. 511 o 8 000 tis. Kč (E.1.) 
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- investiční převody mezi statutárním městem a městskými obvody - výdaje 

na § 6330, pol. 6363, ÚZ 6330, ORJ 120, org. 611 o 2 000 tis. Kč (E.2.) 

s n i ž u j í 

- běžné výdaje 

(C.1.) na ORJ 130, § 6171, pol. 5171 o 500 tis. Kč 

                                            pol. 5192 o 1 000 tis. Kč 

na § 4349, pol. 5909, ÚZ 7608, ORJ 180 o 776 tis. Kč (C.2.) 

- kapitálové výdaje 

(C.4.) na ORJ 230, § 2271, pol. 6121, ÚZ 95, org. 3245 o 1 684 tis. Kč 

                               § 6409, pol. 6901 o 1 573 tis. Kč 

na § 3599, pol. 6909, ÚZ 1070, ORJ 170 o 1 tis. Kč (C.5.) 

- neinvestiční převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje 

na § 6330, pol. 5347, ÚZ 7608, ORJ 120, org. 502 o 600 tis. Kč (C.3.) 

s n i ž u j e 

- účelová rezerva na předfinancování a spolufinancování projektů 

na § 6409, pol. 5901, ÚZ 6330, ORJ 120 o 8 000 tis. Kč (E.1.) 

                                                                  o 2 000 tis. Kč (E.2.) 

Městský obvod Slezská Ostrava (C.2.) 

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

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 7608, org. 503 o 400 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje 

na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 7608 o 400 tis. Kč 

Městský obvod Poruba (C.2.) 

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

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 7608, org. 505 o 376 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje 

na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 7608 o 376 tis. Kč 

Městský obvod Moravská Ostrava (C.3.) 

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

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 7608, org. 503 o 600 tis. Kč 

- sníží běžné výdaje 

na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 7608 o 600 tis. Kč 

Městský obvod Petřkovice (E.1., E.2.) 

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

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 6330, org. 511 o 8 000 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje 

na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 6330 o 8 000 tis. Kč 

- zvýší investiční převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4251, ÚZ 6330, org. 611 o 2 000 tis. Kč 
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- zvýší kapitálové výdaje 

na § 3392, pol. 6xxx, ÚZ 6330, org. 11xxxxx000000 o 2 000 tis. Kč 

4) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.10.2020 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 16 
Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku parc. č. 56/3 - 
ostatní plocha, zeleň v k.ú. Hrušov, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 05067/RM1822/74 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně půjčitele o uzavření smlouvy o výpůjčce na část pozemku parc. č. 56/3 - ostatní plocha, 

zeleň v k.ú. Hrušov, obec Ostrava o výměře 23 m2 

s vypůjčitelem Vzájemné soužití o.p.s. se sídlem Bieblova 404/8, 702 00 Ostrava- Moravská 

Ostrava, IČO: 654 97 996 

za účelem vybudování a užívání venkovního posezení - jednoho stolu se dvěma lavičkami 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 17 
Návrh na souhlas s umístěním inž. sítí, uzavření smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti a nájemní smlouvy na pronájem částí 
pozemků v k. ú. Mošnov, obec Mošnov 
  
Usnesení číslo: 05068/RM1822/74 

(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 inž. sítí do pozemků ve vlastnictví 
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statutárního města Ostravy, a to: 

- podzemního kabelového vedení NN včetně elektroměrového rozvaděče, 

- podzemního vedení optického kabelu, 

do pozemků 

p. p. č. 822/42 – ostatní plocha, manipulační plocha, 

p. p. č. 822/46 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

oba v k. ú. Mošnov, obec Mošnov, 

- jednonosníkového poloportálu s elektroinstalací 

do pozemku 

p. p. č. 822/46 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

v k. ú. Mošnov, obec Mošnov, 

pro investora: 

Česká republika, organizační složka: 

Bezpečnostní informační služba 

se sídlem Nárožní 1111/2, 158 00 Praha 13 - Stodůlky 

IČO: 47608676, 

v rámci stavby “PORTÁL PRO TELEMATICKÁ ZAŘÍZENÍ, ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI 

LETIŠTĚ OSTRAVA, POLOPORTÁL č.2: PŘED č.p. 339 (U PARKOVIŠTĚ P3A)”, 

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

  

2) rozhodla 

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

podzemního kabelového vedení NN včetně elektroměrového rozvaděče, podzemního vedení 

optického kabelu a jednonosníkového poloportálu s elektroinstalací k pozemkům: 

p. p. č. 822/42 – ostatní plocha, manipulační plocha, 

p. p. č. 822/46 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

oba v k. ú. Mošnov, obec Mošnov, 

s budoucím oprávněným: 

Česká republika, organizační složka: 

Bezpečnostní informační služba 

se sídlem Nárožní 1111/2, 158 00 Praha 13 - Stodůlky 

IČO: 47608676, 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 
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3) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu k nemovitým věcem: 

• části pozemku p. p. č. 822/46, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 38,03 m2, 

označené jako “A2”, k. ú. Mošnov, obec Mošnov, 

• části pozemku p. p. č. 822/46, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 306,87 m2, 

označené jako “A3”, k. ú. Mošnov, obec Mošnov, 

• části pozemku p. p. č. 822/42, ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 89,99 m2, 

označené jako “B1”, k. ú. Mošnov, obec Mošnov, 

• části pozemku p. p. č. 822/46, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 9,06 m2, 

označená jako “A1”, k. ú. Mošnov, obec Mošnov, 

s Českou republikou, organizační složkou státu, Bezpečnostní informační službou,              

IČO: 47608676, sídlem Nárožní 1111/2, 158 00  Praha 13-Stodůlky, 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 18 
Návrh na prohlášení o zřízení služebnosti k pozemkům ve SPZ Ostrava - 
Mošnov 
  
Usnesení číslo: 05069/RM1822/74 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně vlastníka zřídit právo odpovídající služebnosti inženýrské sítě ve prospěch kanalizace 

dešťové DN 600 k pozemkům: 

- p. p. č. 822/60 - ostatní plocha, manipulační plocha 

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

oba v k. ú. Mošnov, obec Mošnov, ve vlastnictví statutárního města Ostravy v rozsahu 

daném  geometrickým plánem č. 1595-442/2019 vyhotoveným pro k. ú. Mošnov, obec Mošnov, 

v roce 2020 

a uzavřít návrh o prohlášení o zřízení služebnosti dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

za podmínky souhlasu správce programu, kterým je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 
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RM_M 19 
Návrh na souhlas s umístěním stav. objektů, uzavření smlouvy 
o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, nájemních smluv 
  
Usnesení číslo: 05070/RM1822/74 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
v souladu s ustanovením § 184a zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších 

předpisů, s realizací rekonstrukce vodovodní přípojky včetně vodoměrné šachty a venkovního 

rozvodu pitné vody, úpravy komunikací a zpevněných ploch a úpravy vjezdu včetně úpravy 

chodníku a přechodu pro chodce, odstranění stávající stáčecí šachty pohonných hmot v pozemku 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

p. p. č. 438/3 – ostatní plocha, silnice 

v k. ú. Muglinov, obec Ostrava, 

pro investora: 

UNIPETROL RPA, s. r. o. 

se sídlem Litvínov – Záluží 1, PSČ 43670 

IČO: 275 97 075, 

v rámci stavby “ČSPH Benzina 652 Ostrava, ulice Muglinovská 166/84, změna části dokončené 

stavby”, 

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

  

2) rozhodla 

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

vodovodní přípojky včetně vodoměrné šachty a venkovního rozvodu pitné vody a kanalizační 

přípojky k pozemku: 

p. p. č. 438/3 – ostatní plocha, silnice 

v k. ú. Muglinov, obec Ostrava, 

s budoucím oprávněným: 

UNIPETROL RPA, s. r. o. 

se sídlem Litvínov – Záluží 1, PSČ 43670 

IČO: 275 97 075, 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 
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3) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu k části pozemku p. p. č. 438/3 - ostatní 

plocha, silnice, a to části A o výměře 362 m2 v k. ú. Muglinov, obec Ostrava, 

s nájemcem: 

UNIPETROL RPA, s. r. o. 

se sídlem Litvínov – Záluží 1, PSČ 43670 

IČO: 275 97 075 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

4) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu k části pozemku p. p. č. 438/3 - ostatní 

plocha, silnice, a to části B o výměře 1,6 m2 v k. ú. Muglinov, obec Ostrava, 

s nájemcem: 

UNIPETROL RPA, s. r. o. 

se sídlem Litvínov – Záluží 1, PSČ 43670 

IČO: 275 97 075 

dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 20 
Návrh na souhlas s umístěním zpevněné plochy a inženýrských sítí do 
pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostravy a návrh na záměr 
pronájmu částí pozemku v k. ú. Poruba, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 05071/RM1822/74 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
- s umístěním vodovodní přípojky do pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy parc. 

č. 1786/9 -  ostatní plocha, ostatní komunikace  v k. ú. Poruba, obec Ostrava, 

- s umístěním přípojky elektronických komunikací do pozemku ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy parc. č. 1786/9 -  ostatní plocha, ostatní komunikace  v k. ú. Poruba, obec Ostrava, 

- s užíváním části pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy parc. č. 1786/9 -  ostatní 

plocha, ostatní komunikace  v k. ú. Poruba, obec Ostrava, jako sjezdu a nájezdu pro přístup 

a příjezd k pozemkům parc. č. 1791/3, parc. č. 1791/4 a parc. č. 1792/5 všechny v k. ú. Poruba, 

obec Ostrava, 
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pro: 

Manželé: 

XXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXX 

XXXXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

XXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXX 

XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXX XX XXXXXXX 

v rámci stavby “Novostavba rodinného domu na parcele č. 1791/3, 1791/4, 1792/5 

v k. ú. Poruba”, dle situačního snímku, který je přílohou č. 1 předloženého materiálu 

  

 

2) rozhodla 

  
o záměru města 

pronajmout části pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostrava, parc. č. 1786/9, ost. plocha 

- ost. komunikace, o celkové výměře 32,20 m2, a to část označenou v situačním snímku jako “A” 

o výměře 14,50 m2, část označenou v situačním snímku jako “B” o výměře 7,60 m2 a část 

označenou v situačním snímku jako “C” o výměře 10,10 m2, v k. ú. Poruba, obec Ostrava, 

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

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
RM_M 21 
Návrh na vydání předchozího souhlasu rady města s uzavřením dodatků 
pro městský obvod Mariánské Hory a Hulváky Návrh na záměr města 
změnit nájemní smlouvu s DIAMO, státní podnik formou uzavření 
dodatku č. 2 
  
Usnesení číslo: 05072/RM1822/74 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) nevydává 

  
pro městský obvod Mariánské Hory a Hulváky, se sídlem Přemyslovců 63, 709 36 Ostrava 

 

1/ předchozí souhlas s uzavřením dodatku č. 4 ke smlouvě o výpůjčce ev. č. KVR/104/1998/M 

ze dne 22. 7. 1998, ve znění dodatků č. 1 - č. 3, uzavřené mezi městským obvodem Mariánské 

Hory a Hulváky a DIAMO, státní podnik, odštěpný závod ODRA, se sídlem Ostrava - Vítkovice, 

Sirotčí 1145/7, PSČ 703 86, IČO: 000 02 739, 

kterým se prodlouží doba nájmu z doby určité do 31. 12. 2025, na dobu určitou do 31. 12. 2030, 

z důvodu pokračování sanace - odstranění ekologických zátěží bývalého státního podniku 

OSTRAMO Ostrava, 

a to v souladu s ustanovením čl. 7, odst. (9) písmene u) bodu 4 Obecně závazné vyhlášky 

č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků 
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2/ předchozí souhlas s uzavřením dodatku č. 5 ke smlouvě o výpůjčce ev. č. KVR/49/2005 ze 

dne 16. 8. 2005, ve znění dodatků č. 1 - č. 4, uzavřené mezi městským obvodem Mariánské Hory 

a Hulváky a DIAMO, státní podnik, odštěpný závod ODRA, se sídlem Ostrava - Vítkovice, 

Sirotčí 1145/7, PSČ 703 86, IČO: 000 02 739, 

kterým se prodlouží doba nájmu z doby určité do 31. 12. 2025, na dobu určitou do 31. 12. 2030, 

z důvodu pokračování sanace - odstranění ekologických zátěží bývalého státního podniku 

OSTRAMO Ostrava, 

a to v souladu s ustanovením čl. 7, odst. (9) písmene u) bodu 4 Obecně závazné vyhlášky 

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

 

  

2) rozhodla 

  
o záměru města 

nezměnit “Smlouvu o výpůjčce” ev. č. 1530/2008/MJ, ze dne 4. 6. 2008, ve znění “Dodatku č. 1” 

ev. č. 1530D1/2015/MJ ze dne 13. 7. 2015, uzavřené mezi statutárním městem Ostrava 

a DIAMO, státní podnik, odštěpný závod ODRA, se sídlem Ostrava - Vítkovice, Sirotčí 1145/7, 

PSČ 703 86, IČO: 000 02 739, jejímž předmětem je: 

- část pozemku parc. č. 2045/8, ost. plocha - ost. komunikace, o výměře 376 m2, v k. ú. Moravská 

Ostrava, obec Ostrava, 

formou uzavřením dodatku č. 2 z důvodu: 

- prodloužení doby výpůjčky do 31. 12. 2030, 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

 

  

 
RM_M 22 
Návrh na přijetí budoucího daru vodohospodářského majetku a uzavření 
smlouvy o budoucí smlouvě darovací s budoucími dárci K.P.a A.P. 
a smluv o zřízení služebnosti s fyzickými osobami 
  
Usnesení číslo: 05073/RM1822/74 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o přijetí budoucího daru vodohospodářského majetku, který bude vybudován v rámci stavby 

“Prodloužení vodovodního řadu a splaškové kanalizace” a uložen v pozemcích v k. ú. Muglinov, 

obec Ostrava, dle přílohy č. 1A ,č. 1B, č. 1C předloženého materiálu, a to: 

Vodovodní řad PE D 110 předpokládané délky 122,00 m, který bude uložen v pozemcích: 

- p. p. č. 368/3 - ovocný sad, 

- p. p. č. 368/21 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
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- p. p. č. 306/3 - ostatní plocha, jiná plocha. 

Splašková kanalizace DN 250 celkové předpokládané délky 101,90 m, která bude uložena 

v pozemku: 

- p. p. č. 368/4 - zahrada. 

Výtlak z čerpací stanice odpadních vod PE D 110 celkové předpokládané délky 119,00 m 

a grafitační výtlačná kanalizace DN 200 celkové předpokládané délky 8,60 m, které budou 

uloženy v pozemcích: 

- p. p. č. 368/4 - zahrada, 

- p. p. č. 368/22 - ostatní plocha, ostatní komunikace,  

- p. p. č. 306/3 - ostatní plocha, jiná plocha, 

- p. p. č. 552/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace. 

Čerpací stanice odpadních vod včetně přípojky vody D 32 tvoří kruhová nádrž ze sklolaminátu 

vnitřního průměru 2 m, která bude vybudována na pozemku: 

- p. p. č. 368/4 - zahrada, 

a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě darovací dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

s budoucími dárci 

XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXX, 

AXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXX, 

oba bydliště XXXXXX XXXX XXX XX XXXXXXX 

  

2) rozhodla 

  
na straně budoucího oprávněného, uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 

inženýrské sítě vodovodního řadu PE D 110 k pozemkům: 

p. p. č. 368/3 – ovocný sad, 

p. p. č. 368/21 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

oba v k. ú. Muglinov, obec Ostrava, 

s vlastníky: 

manželé 

XXXXX XXXXXXX, rok narození XXXX 

XXXX XXXXXXXXX, rok narození XXXX 

oba bydliště XXXXXX XXXX XXX XX XXXXXXXXXXX, 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
na straně budoucího oprávněného, uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 

inženýrské sítě splaškové kanalizace DN 250, čerpací stanice odpadních vod vč. přípojky vody 
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D 32, výtlaku z ČSOV PE D 110 a gravitační výtlačné kanalizace DN 200 k pozemkům: 

p. p. č. 368/4 – zahrada, 

p. p. č. 368/22 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

oba v k. ú. Muglinov, obec Ostrava, 

s vlastníkem: 

XXXXXXX XXXXXXX, rok narození XXXX 

bydliště XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXX, 

dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  

 
 

RM_M 23 
Návrh na souhlas s podáním žádosti o dotaci v rámci Programu na 
podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2021 financovaný 
z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu pro poskytovatele sociálních 
služeb 
  
Usnesení číslo: 05074/RM1822/74 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s podáním žádosti městského obvodu Vítkovice o dotaci v rámci Programu na podporu 

poskytování sociálních služeb pro rok 2021 financovaný z kapitoly 313 – MPSV státního 

rozpočtu prostřednictvím souhrnné žádosti statutárního města Ostravy, dle předloženého 

materiálu 

  

2) žádá 

   

městský obvod Vítkovice  

o zajištění veškerých úkonů potřebných pro podání souhrnné žádosti statutárního města Ostrava 

v souladu s vyhlášenými podmínkami dotačního Programu na podporu poskytování sociálních 

služeb a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu pro 

rok 2021 

 

  

 
RM_M 24 
Návrh na uzavření “Smlouvy o zřízení služebnosti” v souvislosti se 
stavbou “Odkanalizování jižní části Svinova” 
  
Usnesení číslo: 05075/RM1822/74 

(zn.předkl.) 
05 
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Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření “Smlouvy o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou “Odkanalizování jižní části 

Svinova” mezi vlastníkem: 

STAVEBNÍ SPOLEČNOST ŠURÍK s.r.o. 

sídlo: Navrátilova 668/12, Svinov, 721 00 Ostrava 

IČO: 27810984 

a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 25 
Kácení dřevin na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 05076/RM1822/74 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
a) s kácením 1 ks jírovce o obvodu kmene 315 cm rostoucího na pozemku parc.č. 2620/20 - 

zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, dle přílohy č.1 předloženého 

materiálu 

b) s kácením 2 ks trnovníku bílého o obvodech kmenů 147 cm a 138 cm rostoucích na pozemku 

parc.č. 1649/1 - ostatní plocha, k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava, dle přílohy č. 2 předloženého 

materiálu 

c) s kácením 1 ks lípy velkolisté o obvodu kmene 150 cm rostoucí na pozemku parc.č. 1961/1 - 

ostatní plocha, k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu  

  

2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru hospodářské správy 

zajistil vyhotovení a podání žádostí o povolení kácení dřevin u příslušného orgánu ochrany 

přírody dle bodu 1a) až 1c) tohoto usnesení  

  

 Vyřizuje: Ing. René Bartoš, T: 30.10.2020 

 vedoucí odboru hospodářské správy 
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3) zmocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy 

 

k podpisu žádostí o povolení kácení dřevin u příslušného orgánu ochrany přírody dle bodu 2) 

tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. René Bartoš, T: 30.10.2020 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

RM_M 26 
Návrh neuzavřít smlouvu o výpůjčce a návrh odpovědi žadateli 
  
Usnesení číslo: 05077/RM1822/74 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně půjčitele neuzavřít smlouvu o výpůjčce nebytových prostor v budově č. p. 1803 objekt 

občanské vybavenosti, která je součástí pozemku parc. č. 988/2 - zastavěná plocha 

a nádvoří, a části pozemku parc. č. 980/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, vše 

v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

s vypůjčitelem 

Event media s.r.o., se sídlem Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1, IČO: 242 69 573 

  

2) rozhodla 

  
o zaslání sdělení společnosti Event media s.r.o., se sídlem Karpova 42/14, 110 00 Praha 1, 

IČO: 242 69 573 

dle přílohy č. 2 předkládaného materiálu 

  

 
RM_M 27 
Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti, smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti, smluv 
o zřízení služebnosti 
  
Usnesení číslo: 05078/RM1822/74 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
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1) rozhodla 

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

ev. č. 3495/2018/MJ ze dne 16. 10. 2018, 

s budoucím oprávněným: 

XXXXX XXXXXXX, rok narození XXXX 

bydliště XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXXX 

XXXXXXX, 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
na straně budoucího oprávněného uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti 

inženýrské sítě kanalizace DN 250 k pozemku: 

parc. č. 2756/1 – lesní pozemek 

v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, 

s budoucím obtíženým: 

Lesy České republiky, s.p. 

se sídlem Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, PSČ 500 08 Nový Hradec Králové 

IČO: 42196451,  

a s investorem: 

XXXX XXXXXX, XXX  XXXXXXXX XXXX 

bydliště XXX XXXXX XXXXXXXX 

X XXX XX XXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXX  

 

dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

 

  

3) rozhodla 

  
na straně oprávněného ze služebnosti, uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti kolektoru 

vč. přístupových šachet a schodiště k pozemku: 

p. p. č. 1149/2 - ostatní plocha, dráha 

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

s povinným ze služebnosti: 
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Správa železnic, státní organizace,   

se sídlem Praha 1- Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 

IČO 70994234, 

dle přílohy č. 7 předloženého materiálu 

  

4) rozhodla 

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

kanalizační přípojky k pozemku: 

parc. č. 3242 – ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k. ú.  Radvanice, obec Ostrava, 

s oprávněným: 

HADOLTEK, s. r. o.  

se sídlem Hviezdoslavova 584/16, Radvanice, 716 00 Ostrava 

IČO 483 98 853, 

dle přílohy č. 9 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 28 
Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k. ú. Svinov, obec 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 05079/RM1822/74 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) nesouhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat nemovité věci, a to pozemky: 

- parc.č. 2741 

- parc.č. 2742/1 

- parc.č. 2743/1 

- parc.č. 2745/1 

- parc.č. 2746/1 

- parc.č. 2747, 

vše v k.ú. Svinov, obec Ostrava 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Svinov 
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2) nesouhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat nemovité věci, a to pozemky:   

- parc.č. 2822/1 

- parc.č. 2822/2 

- parc.č. 2823/1 

- parc.č. 2823/2 

- parc.č. 2743/1 

- parc.č. 2745/1, 

vše v k.ú. Svinov, obec Ostrava, 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Svinov 

  

3) nesouhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat části nemovité věci, a to pozemku: 

- parc.č. 1246 o výměrách 53 m2, 55 m2, 47 m2 a 31 m2
, v k.ú. Svinov, obec Ostrava, ve 

vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného městskému obvodu Svinov, dle zákresu, který 

je přílohou č. 5/C předloženého materiálu 

 

4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodu 1), 2) a 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 11.11.2020 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 29 
Návrh na neumístění umělecké intervence 
  
Usnesení číslo: 05080/RM1822/74 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) nesouhlasí 

  
s umístěním umělecké intervence (realizací streetartové tvorby) na štítové stěně budovy 

č. p. 170, jiná stavba, která je součástí pozemku parc. č. 458, zastavěná plocha a nádvoří, 

k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, (na ul. Zámecká), v rozsahu žádosti uvedené v příloze 

č. 1/1 a 1/2 předloženého materiálu 
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RM_M 30 
Návrh na záměr města změnit nájemní smlouvu ev. č. 2962/2016/MJ a 
smlouvu o výpůjčce ev. č. 1157/2019/MJ 
  
Usnesení číslo: 05081/RM1822/74 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru města změnit nájemní smlouvu ev. č. 2962/2016/MJ ze dne 22. 11. 2016, jejímž 

předmětem je pronájem částí pozemku parc. č. 3550/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace, a to 

část A o výměře 26 m2 a část B o výměře 33 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

formou uzavření dodatku č. 1, kdy dojde ke změně v: 

čl. IV. Doba a skončení nájmu, a to k prodloužení doby nájmu do 31. 12. 2022, a ke stanovení 

nové výše nájemného 180 Kč/m2/rok  

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

 

2) rozhodla 

  
o záměru města změnit smlouvu o výpůjčce ev. č. 1157/2019/MJ ze dne 18. 3. 2019, jejímž 

předmětem je vypůjčka části pozemků v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, a to: 

- p. p. č. 736/328 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1468,50 m2, 

- p. p. č. 1179 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 89 m2, 

formou uzavření dodatku č. 1, kdy dojde ke změně v: 

čl. III. Doba vypůjčky, a to k prodloužení doby výpůjčky do 31. 12. 2023 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
RM_M 31 
Návrh na souhlas se stavbou, návrh na uzavření nájemních smluv 
a návrh na uzavření dodatku č. 1 
  
Usnesení číslo: 05082/RM1822/74 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
pro stavbu “19098 - I/11 Ostrava, mosty ev. č. 11-145 a 11-145A - PD+IČ/AD” s dočasným 
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záborem pozemku parc. č. 253/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Kunčice nad 

Ostravicí, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

pro investora: 

Ředitelství silnic a dálnic ČR 

se sídlem Praha 4, Na Pankráci 546/56, PSČ 140 00 

IČO: 659 93 390 

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

  

2) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu k části pozemku parc. č. 253/3 - ostatní plocha, 

ostatní komunikace o výměře 21 m2 v k. ú. Kunčice nad Ostravicí, obec Ostrava 

s nájemcem: 

Ředitelství silnic a dálnic ČR 

se sídlem Praha 4, Na Pankráci 546/56, PSČ 140 00 

IČO: 659 93 390 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu k částem pozemku parc. č. 4625/7 - ostatní 

plocha, ostatní komunikace, a to části A o výměře 27,80 m2, části B o výměře 1,30 m2 a části C 

o výměře 49 m2 v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava 

s nájemcem: 

XXXX XXXXX XXXXX, rok narození XXXX 

bydliště XXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX 

dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  

4) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ev. č. 1229/2020/MJ ze dne 

24. 4. 2020, jejímž předmětem je pronájem části pozemků v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, 

a to: 

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

- parc. č. 3388/1 - ostatní plocha, neplodná půda o výměře 6 m2, 

- parc. č. 3388/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 23 m2, 
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- parc. č. 5659/1 - ostatní plocha, dráha o výměře 82 m2, 

s nájemcem: 

Povodí Odry, státní podnik 

se sídlem Varenská 3101/49, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava 

IČO: 708 90 021 

dle přílohy č. 8 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 32 
Žádost o akreditaci Erasmus+ 2021-2027 
  
Usnesení číslo: 05083/RM1822/74 

(zn.předkl.) 
91 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s podáním žádosti Statutárním městem Ostrava o akreditaci v programu Erasmus+ 2021-2027 

a vytvořením Plánu Erasmus 

  

2) ukládá 

   

Magistrátu města Ostravy - odboru školství a sportu  

zajistit veškeré úkony spojené s podáním žádosti dle bodu 1) tohoto usnesení  

 

  

 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 29.10.2020 

 vedoucí odboru školství a sportu 

  
3) souhlasí 

  
s čestným prohlášením dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 33 
Přijetí dotace v celkové výši 602 tis. Kč z rozpočtu Moravskoslezského 
kraje na úhradu nákladů spojených s vybudováním Památníku obětem 
střelby v Poliklinice Fakultní nemocnice v Ostravě dne 10. prosince 2019 
a uzavření příslušné smlouvy na straně příjemce 
  
Usnesení číslo: 05084/RM1822/74 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 
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1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o přijetí účelové investiční dotace v celkové výši 602 tis. Kč na úhradu nákladů 

spojených s vybudováním Památníku obětem střelby v Poliklinice Fakultní nemocnice v Ostravě 

dne 10. prosince 2019 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, mezi 

statutárním městem Ostrava, se sídlem Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, 

IČO: 00845451 na straně příjemce a Moravskoslezským krajem, se sídlem 28. října 117, 

702 18 Ostrava, IČO: 70890692 na straně poskytovatele, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

zvyšují investiční přijaté transfery od krajů pol. 4222, ORJ 120, UZ 201                  o 602 tis. Kč 

zvyšují se kapitálové výdaje § 6409, pol. 6901, ORJ 230                                           o 602 tis. Kč 

  

4) ukládá 

   

primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

předložit zastupitelstvu města na jeho 18. zasedání konaném dne 11.11.2020 návrh dle bodu 1) 

a 2) a rozpočtové opatření dle bodu 3) tohoto usnesení 

 

  

 Vyřizuje: Mgr. Bc. Michal Bayer, T: 11.11.2020 

 Vedoucí odboru kancelář primátora 

  
 

RM_M 34 
Projednání žádosti nájemce týkající se smlouvy o nájmu nebytových 
prostor 
  
Usnesení číslo: 05085/RM1822/74 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
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1) projednala 

  
dopisy “Žádost o slevu nájemného a vyřešení situace hrubého znevýhodnění nájemce” ze dne 

17. 9. 2020 a “Námitky nájemce proti výpovědi z nájmu ze dne 25. 8. 2020” ze dne 25. 9. 2020 

společnosti ALAGAS s.r.o., které jsou součástí přílohy č. 1 a č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
nevyhovět žádostem dle přílohy č. 1 a č. 2 předloženého materiálu společnosti ALAGAS s.r.o., 

IČO: 277 68 601, se sídlem Nádražní 3222/138c, 702 00  Ostrava-Moravská Ostrava, a trvat na 

platnosti výpovědi z nájmu ze dne 25. 8. 2020 

  

3) schvaluje 

  
návrh odpovědi společnosti ALAGAS s.r.o., IČO: 277 68 601, se sídlem Nádražní 3222/138c, 

702 00  Ostrava-Moravská Ostrava, ve znění dle přílohy č. 3 předloženého materiálu s úpravou 

  

 
RM_M 36 
Navýšení účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro 
statutární město Ostrava k dofinancování sociálních služeb v r. 2020 
a uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu 
Moravskoslezského kraje ev. číslo 01852/2020/SOC 
  
Usnesení číslo: 05086/RM1822/74 

(zn.předkl.) 
86 

  
k usnesení č. 03747/RM1822/57 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
-  o přijetí navýšení účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci Podmínek 

dotačního programu na Podporu poskytování sociálních služeb pro r. 2020 pro statutární město 

Ostrava ve výši 1.241.000,- Kč na celkovou výši 9.655.000,- Kč dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

- o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje 

se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO: 70890692, ev. číslo 01852/2020/SOC dle návrhu 

uvedeného v příloze č. 3 předloženého materiálu 
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RM_M 37 
Výměna povrchu na workoutovém hřišti u loděnice ve Slezské Ostravě 
  
Usnesení číslo: 05087/RM1822/74 

(zn.předkl.) 
34 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o vystavení objednávky pro firmu WORKOUT CLUB PARKS s.r.o., Ludvíkova 1351/16, 

716 00 Ostrava, IČO: 03885224 na provedení výměny povrchu na workoutovém hřišti 

u loděnice ve Slezské Ostravě a to za cenu nejvýše přípustnou ve výši 293 660,- Kč bez DPH 

  

2) zmocňuje 

  
vedoucího odboru investic 

k podpisu objednávky dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Jan Šrámek, T: 23.10.2020 

 vedoucí odboru investičního 

  
 

RM_M 38 
Návrh na záměr města vypůjčit části pozemků v k. ú. Moravská Ostrava, 
obec Ostrava Návrh na záměr města pronajmout část pozemku v k. ú. 
Slezská Ostrava, obec Ostrava Návrh na záměr města pronajmout část 
pozemku v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 05088/RM1822/74 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru města 

vypůjčit části pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostrava, a to: 

- část pozemku parc. č. 436, zast. plocha a nádvoří, zbořeniště , o celkové výměře 287,65 m2, 

a to část označenou v situačním snímku jako “A” o výměře 285 m2, část označenou v situačním 

snímku jako “B” o výměře 0,35 m2  a část označená v situačním snímku jako “C” o výměře 

2,30 m2 

- část pozemku parc. č. 437, ost. plocha - jiná plocha, o výměře 0,27m2 

- část pozemku parc. č. 442/1, ost. plocha - jiná plocha, o výměře 0,16 m2 

vše v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (Masarykovo náměstí), 

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

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 
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2) rozhodla 

  
o záměru města 

pronajmout část pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostrava, parc. č. 5440, ost. plocha - 

ost. komunikace, o výměře 4,50 m2, v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava (ul. Bernátkova), 

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

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv  tento záměr zrušit 

  

3) rozhodla 

  
o záměru města 

pronajmout část pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostrava, parc. č. 1244/1, ost. plocha 

- ost. komunikace, o výměře 154 m2, v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava (ul. Mostárenská), 

dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 3/1 předloženého materiálu a zároveň si vyhrazuje 

právo kdykoliv tento záměr zrušit 

 

  

 
 RM_M 39 
Návrh na uzavření smlouvy o připojení k distribuční soustavě zemního 
plynu a smlouvy o připojení k distribuční soustavě nízkého napětí pro 
objekt Statutárního města Ostravy ve správě Magistrátu města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 05089/RM1822/74 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření smlouvy o připojení k distribuční soustavě zemního plynu č. 20 111 mezi Statutárním 

městem Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 Ostrava, IČO: 00845451 a společností 

Letiště Ostrava, a.s., se sídlem č.p. 401, 742 51 Mošnov, IČO: 26827719, dle přílohy č.1 

předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
o uzavření smlouvy o připojení k distribuční soustavě nízkého napětí č. 20 110 mezi Statutárním 

městem Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 Ostrava, IČO: 00845451 a společností 

Letiště Ostrava a.s., se sídlem č.p. 401, 742 51 Mošnov, IČO: 26827719, dle přílohy č. 2 

předloženého materiálu 
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RM_M 40 
Udělení předchozího souhlasu zřizovatele s podáním žádosti o nadační 
příspěvek a udělení předchozího souhlasu s přijetím nadačního 
příspěvku do majetku Městská nemocnice Ostrava, příspěvková 
organizace, Dům sociálních služeb, IČO: 00635162, se sídlem 
Nemocniční 898/20a, 728 80 Ostrava - Moravská Ostrava 
  
Usnesení číslo: 05090/RM1822/74 

(zn.předkl.) 
40 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
podání žádosti o nadační příspěvek Nadace ČEZ, IČO: 26721511, se sídlem Duhová 1531/3,  

140 00 Praha 4, do majetku Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, Dům 

sociálních služeb, IČO: 00635162, se sídlem Nemocniční 898/20a, 728 80 Ostrava - Moravská 

Ostrava 

  

 Vyřizuje: Mgr. Petr Svěch, T: 30.10.2020 

 vedoucí sociální služby DSS 

 
2) rozhodla 

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

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

příspěvku do majetku Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, IČO: 00635162, se 

sídlem Nemocniční 898/20a, 728 80 Ostrava - Moravská Ostrava. 

  

3) ukládá 

   

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

vystavit za zřizovatele předchozí souhlas zřizovatele k podání žádosti o nadační příspěvek 

a s nabytím nadačního příspěvku dle bodu 1) a 2) tohoto usnesení 

 

  

 Vyřizuje: Mgr. Zdeněk Živčák, MPA, T: 23.10.2020 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
 

RM_M 41 
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: 05091/RM1822/74 

(zn.předkl.) 
40 
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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 28 000,00 Kč (příloha č. 1 předloženého materiálu) 

  

2) ukládá 

   

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

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

usnesení 

 

  

 Vyřizuje: Mgr. Zdeněk Živčák, MPA, T: 23.10.2020 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
 

RM_MZP 1 
Projednání bodu programu valné hromady obchodní společnosti Garáže 
Ostrava, a.s. 
  
Usnesení číslo: 05092/RM1822/74 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) ukládá 

  
delegovanému zástupci statutárního města Ostravy 

na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti Garáže Ostrava, a.s., se sídlem 

Havlíčkovo nábřeží 1167/12, 702 00 Ostrava, IČO: 25360817 hlasovat PRO v bodě 

programu číslo: 

2) Rozhodnutí o určení auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2020 

  

 Vyřizuje: Ing. Vladimír Cigánek, T: 26.10.2020 

 náměstek primátora 
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RM_VZ 1 
Veřejná zakázka “Dodávka vodoměrů 2021 II”, poř. č. 161/2020 
  
Usnesení číslo: 05093/RM1822/74 

(zn.předkl.) 
08 

  
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 dodávku vodoměrů pro 

rok 2021 v rozsahu dle předloženého materiálu 

  

2) jmenuje 

  
hodnotící komisi ve složení 

členové: 

Mgr. Radim Babinec - náměstek primátora 

Ing. Eva Seborská - odbor veřejných zakázek 

Ing. Ladislav Rožnai - odbor majetkový 

Ing. David Kutý, MBA - OVAK a.s. 

Ing. Peter Ostrák - OVAK a.s. 

Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 

náhradníci: 

Mgr. Kateřina Šebestová - náměstkyně primátora 

Ing. Tomáš Smolík - odbor veřejných zakázek 

Jana Uhlářová - odbor majetkový 

Ing. Tomáš Hruška - OVAK a.s. 

Ing. Ondřej Baroň - OVAK a.s. 

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: 31.01.2021 

 vedoucí odboru veřejných zakázek 

  
4) zmocňuje 

  
vedoucí odboru veřejných zakázek 
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k podpisu veškerých dokumentů souvisejících s touto veřejnou zakázkou s výjimkou smlouvy a 

rozhodnutí o námitkách 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 31.01.2021 

 vedoucí odboru veřejných zakázek 

  
 

RM_VZ 2 
Vystavení objednávky na nákup licencí Kofax Express Desktop s roční 
podporou vůči spol. INFOMATIC s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 05094/RM1822/74 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a vystavení objednávky na nákup licencí Kofax 

Express Desktop s roční podporou vůči společnosti INFOMATIC s.r.o. se sídlem: 

Bucharova 1186/16, Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČO: 24828441 za cenu nejvýše přípustnou 

246.169,- Kč bez DPH dle důvodové zprávy předloženého materiálu   

  

 

2) ukládá 

  
vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu 

zabezpečit veškeré úkony spojené s realizací bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, T: 30.11.2020 

 vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu 

  
 

RM_VZ 3 
Veřejná zakázka “Čerpací stanice odpadních vod VTP Poruba - 
rekonstrukce česlí”, poř. č. 145/2020 
  
Usnesení číslo: 05095/RM1822/74 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

akce nazvané “ČSOV VTP Poruba rekonstrukce česlí”, v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava, dle 

přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 
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STROJÍRNY A OPRAVNY MILENOV spol. s r.o. 

sídlo: č.p. 135, 753 61 Milenov 

IČO: 48392570 

za cenu nejvýše přípustnou 1.795.994,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 4 
Veřejná zakázka “Dům kultury Poklad - interiér”, poř. č. 088/2020 
  
Usnesení číslo: 05096/RM1822/74 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 04462/RM1822/65 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

č. 3 předloženého materiálu, za podmínky předložení dokladů a zjištění údajů o skutečném 

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

dodávku a instalaci vybavení interiéru pro stavbu „Rekonstrukce a modernizace Domu kultury 

Poklad“ v Ostravě - Porubě, k.ú. Poruba, obec Ostrava, s účastníkem, který předložil svou 

nabídku pod poř. č. 5: 

PREMIER interiors s.r.o. 

se sídlem: Ježkova 1054/10, Žižkov, 130 00 Praha 3 

IČO: 04826680 

za cenu nejvýše přípustnou 18.936.713,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 5 
Dodatek č. 1 ke smlouvě na rozvoj programového vybavení 
a poskytování služeb technické podpory se společností BACH 
systems s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 05097/RM1822/74 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a o uzavření dodatku č.1 ke smlouvě na rozvoj 

programového vybavení a poskytování služeb technické podpory se společností BACH systems 

s.r.o. se sídlem Holická 31/N, č.p. 1097, 772 00 Olomouc - Hodolany, IČO 60794097, dle 
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přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 6 
Vystavení objednávky na nákup 11 ks notebooku HP vůči spol. 
OVANET a.s. 
  
Usnesení číslo: 05098/RM1822/74 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a vystavení objednávky na nákup 11 ks notebooku 

HP vůči společnosti OVANET a.s., se sídlem Hájkova 1100/13, Přívoz, 702 00 Ostrava, 

IČO: 25857568 dle důvodové zprávy předloženého materiálu   

  

2) ukládá 

  
vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu 

zabezpečit veškeré úkony spojené s realizací bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, T: 30.10.2020 

 vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu 

  
 

RM_VZ 8 
Koncese malého rozsahu “Bikesharing Ostrava”, poř. č. 137/2020 
  
Usnesení číslo: 05099/RM1822/74 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 04868/RMm1822/13 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o výběru dodavatele a uzavření smlouvy na koncesi malého rozsahu, jíž předmětem je 

poskytování služeb souvisejících s provozováním systému veřejného sdílení jízdních kol,     

tzv. bikesharingu na území statutárního města Ostravy dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

s dodavatelem: 

nextbike Czech Republic s.r.o. 

se sídlem: Libušina 526/101, 779 00 Olomouc 

IČO: 07389108 
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za jednotkovou cenu uvedenou ve smlouvě, která je přílohou č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 9 
Veřejná zakázka “KONCERTNÍ HALA MĚSTA OSTRAVY - výběr týmu 
Správce stavby” - Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3, změna 
zadávací dokumentace, rozhodnutí o námitkách, reakce na žádost 
o prodloužení lhůty 
  
Usnesení číslo: 05100/RM1822/74 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o změně zadávacích podmínek a prodloužení lhůty k podání nabídek na veřejnou zakázku 

zadávanou v otevřeném řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek, 

v platném znění s názvem: “KONCERTNÍ HALA MĚSTA OSTRAVY - výběr týmu Správce 

stavby”, a to v rozsahu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, vše také v souladu s vysvětlením 

zadávací dokumentace č. 3 dle přílohy č. 5 předloženého materiálu a navazujícím 

formulářem Oznámení změn nebo dodatečných informací dle přílohy č. 6 předloženého 

materiálu 

  

2) souhlasí 

  
s rozhodnutím o vyhovění námitkám a prodloužení lhůty pro podání nabídek dle přílohy č. 2 

předloženého materiálu, a to u veřejné zakázky zadávané v otevřeném řízení podle § 56 zákona 

č. 134/2016 Sb.,  o zadávání veřejných zakázek, v platném znění s názvem: “KONCERTNÍ 

HALA MĚSTA OSTRAVY - výběr týmu Správce stavby”, odeslaným dne 16.10.2020 

společnosti VIS,a.s., IČO: 601 92 712,  se sídlem Bezová 1658/1, Braník, 147 00  Praha 4 

  

3) rozhodla 

  
o zaslání přípisu společnosti Garnets Consulting a.s., Čs legií 445/4, 415 01  Teplice, 

IČO: 273 49 675 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, a to k její žádosti o prodloužení lhůty k 

podání nabídek dle přílohy č. 4 předloženého materiálu, vše v souvislosti s veřejnou zakázkou 

zadávanou v otevřeném řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

v platném znění s názvem: “KONCERTNÍ HALA MĚSTA OSTRAVY - výběr týmu Správce 

stavby” 
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RM_ORG 1 
Změna termínu konání prosincového zasedání zastupitelstva města 
  
Usnesení číslo: 05101/RM1822/74 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
změnu termínu konání zasedání zastupitelstva města, a to ze dne 09.12.2020 na 11.12.2020 od 

09:00 hodin  

  

 
 


