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Přehled usnesení rady m ěsta dle čísel ze dne: 03.11.2020  
  
Číslo usnesení  
  

Materiál  Název zn.předkl.  

05171/RM1822/76 RM_M 0 Schválení programu 76. schůze rady města konané 
dne 03.11.2020 

35 

05172/RM1822/76 RM_M 1 Návrh koupit nemovité věci v k. ú. Stará Bělá, 
v k. ú. Nová Bělá a v k. ú. Dubina u Ostravy, 
vše obec Ostrava v rámci stavby Nová Krmelínská 

08 

05173/RM1822/76 RM_M 2 Souhlas s přípravou a podáním žádosti o poskytnutí 
dotace z rozpočtu Ministerstva kultury na projekt 
„Výstavní rok 2021 v Galerii Dukla” 

50 

05174/RM1822/76 RM_M 3 Změna stanov obchodní společnosti Ostravské 
vodárny a kanalizace a. s. a návrh zástupců města 
do dozorčí rady 

80 

05175/RM1822/76 RM_M 4 Schválení podání žádosti o dotaci Střediska 
volného času Korunka, Ostrava - Mariánské Hory, 
příspěvková organizace (IČO 75080508), 
na projekt „Řemeslná dílna v Korunce”, 
a to ve Středisku turistiky, na ul. B. Martinů 
v Ostravě-Porubě 

42 

05176/RM1822/76 RM_M 5 Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k. ú. 
Poruba-sever a k. ú. Poruba, vše obec Ostrava 

08 

05177/RM1822/76 RM_M 6 Žádost o mimořádnou dotaci spolku Winter-Cup, 
z.s. 

91 

05178/RM1822/76 RM_M 8 Návrh na přijetí daru vodovodního řadu a uzavření 
darovací smlouvy s dárcem MUDr. R.D. a uzavření 
smlouvy o zřízení služebnosti s vlastníkem 
pozemku 

08 

05179/RM1822/76 RM_M 7 Žádost spolku Swanky, spolek o uznání nákladů 
spojených s přípravou sportovní akce 

91 

05180/RM1822/76 RM_M 9 Návrh na uzavření dodatků č. 2 ke smlouvě 
o výpůjčce ev. č. 2699/2010/MJ a smlouvě 
o výpůjčce ev. č. 1234/2010/MJ na movité věci 
s Libor Václavík - LIBROS 

08 

05181/RM1822/76 RM_M 10 Poskytnutí bezúročných zápůjček za účelem 
předfinancování výdajů na pořízení kotlů v rámci 
dotačního programu „Kotlíkové dotace 
v Moravskoslezském kraji - 3. výzva” 

80 

05182/RM1822/76 RM_M 11 Dodatek č. 1 ke smlouvě na rozvoj programového 
vybavení IS EvAgend 

83 

05183/RM1822/76 RM_M 12 Žádost spolku FC Vítkovice 1919, z.s. 
o mimořádnou dotaci z rozpočtu statutárního města 
Ostravy 

91 

05184/RM1822/76 RM_M 13 Návrh na uzavření smlouvy o dílo na realizaci akce 
„Smetanův sad - sadové úpravy” mezi statutárním 
městem Ostrava a společností Ostravské městské 
lesy a zeleň, s.r.o. 

05 
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05185/RM1822/76 RM_M 16 Úprava rozpočtu 07 
05186/RM1822/76 RM_M 17 Návrh zákona a žádost o zveřejnění na webových 

stránkách města k veřejné diskusi 
28 

05187/RM1822/76 RM_M 18 Aktualizace Plánů financování obnovy vodovodů 
a kanalizací 

80 

05188/RM1822/76 RM_M 19 Návrh na souhlas s umístěním komunikačního 
vedení, uzavření smlouvy o budoucí smlouvě 
o zřízení služebnosti, smluv o zřízení věcného 
břemene-služebnosti k pozemkům ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy, pro T-Mobile Czech 
Republic a.s., ČEZ Distribuce, a.s. a OVANET, 
a.s. 

08 

05189/RM1822/76 RM_M 20 Dohoda o ukončení nájmu nebytových prostorů 
ev.č.1430/2012/MP ze dne 25.5.2012 

25 

05190/RM1822/76 RM_M 21 Uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo 
na realizaci stavby „Výstavba nového kampusu 
na Černé louce” 

05 

05191/RM1822/76 RM_M 22 Návrh na záměr města pronajmout část prostoru 
sloužící k podnikání v k. ú. Přívoz, obec Ostrava 
(areál Wattova) 

08 

05192/RM1822/76 RM_M 23 Souhlas s přijetím dotace z programu Regenerace 
veřejných prostranství na sídlištích pro projekt 
Regenerace sídliště Hrabůvka - 1. etapa, 
Rekonstrukce ul. Dr. Lukášové 

50 

05193/RM1822/76 RM_M 24 Návrh na záměr města pronajmout prostory 
sloužící k podnikání v k. ú. Mošnov, obec Mošnov 

08 

05194/RM1822/76 RM_M 25 Návrh na záměr města vložit nemovitý a movitý 
majetek v k. ú. Bartovice, v k. ú. Radvanice 
a v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava 
do  základního kapitálu společnosti SAREZA, 
s.r.o. 

08 

05195/RM1822/76 RM_M 26 Návrh na záměr města darovat nemovité věci 
v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

08 

05196/RM1822/76 RM_M 27 Udělení předchozího souhlasu zřizovatele 
s přijetím nadačního příspěvku od Nadačního 
fondu pomoci, IČO 24303437, se sídlem 
Zapova 1559/18, 150 00 Praha 5 - Smíchov, 
do majetku příspěvkové organizace Domov 
pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, 
IČO 70631816, Bohumínská 1056/71, 710 00 
Ostrava. 

41 

05197/RM1822/76 RM_M 28 Návrh na odkoupení částí pozemku v k. ú. 
Mariánské Hory, obec Ostrava 

08 

05198/RM1822/76 RM_M 29 Předchozí souhlas rady města k uzavření dohody 
o spolupráci a k nabytí nemovitostí do majetku 
města 

89 
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05199/RM1822/76 RM_M 30 Návrh na zrušení usnesení rady města 
č. 01275/RM1822/21 ze dne 7. 5. 2019 a návrh 
koupit spoluvlastnické podíly na nemovité věci 
v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava pro stavbu 
„Cyklostezka S,M - Mečníkovova, Žákovská” 

08 

05200/RM1822/76 RM_M 31 Návrh prodat pozemky v k. ú. Moravská Ostrava, 
obec Ostrava Návrh uzavřít smlouvu o zřízení 
služebnosti Návrh na uzavření nájemní smlouvy 
a dohody o úhradě za bezesmluvní užívání 
na pozemky v k. ú. Moravská Ostrava, obec 
Ostrava se společností Comac Group Moravia 
s.r.o. 

08 

05201/RM1822/76 RM_M 32 Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k. ú. 
Bartovice, obec Ostrava 

08 

05202/RM1822/76 RM_M 33 Návrh na záměr města prodat část pozemku 
(ul. Valchařská), návrh na záměr města prodat části 
pozemků (Gen. Píky, Lechowiczova), vše v k. ú. 
Moravská Ostrava, obec Ostrava 

08 

05203/RM1822/76 RM_M 34 Návrh dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo 
č. 2911/2019/OI/VZKÚ na realizaci stavby 
„Výstavba hasičské zbrojnice pro SDH Ostrava - 
Proskovice” 

05 

05204/RM1822/76 RM_M 35 Návrh prodat pozemky ve vlastnictví statutárního 
města Ostravy v k. ú. Mošnov, obec Mošnov 

08 

05205/RM1822/76 RM_M 36 Návrh udělení souhlasu pro Moravskoslezské 
inovační centrum, a.s. se stavebními úpravami 
v areálu Moravskoslezského inovačního centra, 
v budově č. p. 375 „TRIDENT”, jejichž 
realizátorem bude společnost Porsche Engineering 
Services, s.r.o. 

08 

05206/RM1822/76 RM_M 37 Návrh dalšího postupu souvisejícího s realizací 
výstavby administrativního objektu v k. ú. 
Moravská Ostrava, obec Ostrava – 
„TROJZUBEC” 

08 

05207/RM1822/76 RM_M 38 Návrh na neuzavření dodatku k veřejnoprávní 
smlouvě o poskytnutí neinvestiční účelové dotace 
z rozpočtu statutárního města Ostravy 

86 

05208/RM1822/76 RM_M 39 Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě 
s ev. č. 1786/2020/SVZ/VZ na zajištění 
a realizaci akreditovaných vzdělávacích kurzů 
v rámci projektu „Podpora rozvoje 
sociální práce a služeb v Ostravě”, reg. č. 
CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015265, 
financovaného z Operačního programu 
Zaměstnanost 

86 
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05209/RM1822/76 RM_M 40 Vystavení objednávky na nákup ochranných 
pomůcek pro potřebu Magistrátu města Ostravy, 
příspěvkových organizací a orgánů města 

01 

05210/RM1822/76 RM_M 41 Souhlas s podáním žádostí o dotaci z Fondu 
na regeneraci veřejných prostranství na sídlištích 
v rámci výzvy Státního fondu podpory investic 
k projektům: „Regenerace sídliště Kamenec - 
III. etapa” a „Regenerace sídliště Zábřeh - 2. etapa, 
Zeleň za Lunou” 

38 

05211/RM1822/76 RM_M 42 Návrh výpovědi smlouvy o dílo 
č. 1209/2020/OŽP/VZ ze dne 18. 5. 2020 

80 

05212/RM1822/76 RM_M 43 Navýšení neinvestiční účelové dotace 
k částečnému krytí provozních a osobních nákladů 
v roce 2020 obchodní společnosti Dům kultury 
města Ostravy, a.s. a rozšíření účelu použití 

42 

05213/RM1822/76 RM_M 44 Navýšení neinvestiční účelové dotace 
k částečnému krytí provozních a osobních nákladů 
v roce 2020 obchodním společnostem AKORD & 
POKLAD, s.r.o. a rozšíření účelu použití 

42 

05214/RM1822/76 RM_M 45 Návrh na prodej přebytečných movitých věcí 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy - 
kontejnery 

08 

05215/RM1822/76 RM_M 46 Stanovisko města k usnesení vlády ČR ve věci 
studie proveditelnosti vodního koridoru Dunaj - 
Odra - Labe 

80 

05216/RM1822/76 RM_M 47 Návrh na zrušení části usnesení zastupitelstva 
města č. 1054/ZM1822/16 a návrh na záměr města 
prodat nemovitou věc v k. ú. Martinov ve Slezsku, 
obec Ostrava 

08 

05217/RM1822/76 RM_M 48 Žádost společnosti AKORD & POKLAD, s.r.o., 
o navýšení účelové investiční dotace z rozpočtu 
SMO a o rozšíření účelu použití 

42 

05218/RM1822/76 RM_VZ 1 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 
„Evakuační rozhlas Nové radnice - projektová 
dokumentace” 

84 

Materiály, které byly staženy:  

Materiál  
  

Název zn.předkl.  

 RM_M 15 Žádost o rozšíření účelu použití poskytnuté dotace 
ve smlouvě, ev. č. 3590/2019/KVA, uzavřené mezi 
statutárním městem Ostrava a společnosti 
Janáčkův máj, o.p.s. 

87 

 RM_M 14 Návrh na pověření ředitelky příspěvkové 
organizace Dětské centrum Domeček, se sídlem 
Jedličkova 1025/5, 700 30 Ostrava-Zábřeh, 
IČO 70631956, Mgr. Jany Schikorové 
k zastupování zřizovatele 

32 
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RM_M 0 
Schválení programu 76. sch ůze rady m ěsta konané dne 03.11.2020 
  
Usnesení číslo: 05171/RM1822/76 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

program 76. schůze rady města konané dne 03.11.2020 

  
 

RM_M 1 
Návrh koupit nemovité v ěci v k. ú. Stará Bělá, v k. ú. Nová B ělá a v k. ú. 
Dubina u Ostravy, vše obec Ostrava v rámci stavby N ová Krmelínská 
  
Usnesení číslo: 05172/RM1822/76 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem koupit nemovité věci, a to pozemky: 
- parc. č. 3863/14 
- parc. č. 3863/15 
- parc. č. 3863/16 
- parc. č. 3863/17, 
vše v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava, 
od spoluvlastníků 
- podíl ve výši 1/2 od paní xxxxxxxxxxx, rok nar. xxxx, bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
- podíl ve výši 1/2 od pana xxxxxxxxxxxxx, rok nar. xxxx, bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
za cenu obvyklou v celkové výši 1.108.400,-Kč, přičemž každý ze spoluvlastníků obdrží 
částku  554.200,-Kč 

a s návrhem uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) souhlasí 
  

s návrhem koupit spoluvlastnický podíl k nemovité věci, a to k pozemku:  
- parc. č. 1738/1 v k. ú. Nová Bělá, obec Ostrava ve výši  1/15 
od paní xxxxxxxxxxxxxxxx, rok nar. xxxx, bydliště 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
za cenu obvyklou ve výši 322.864,-Kč 

a s návrhem uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu  
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3) souhlasí 
  

s návrhem koupit nemovité věci, a to pozemky: 
- parc. č. 1692/7 
- parc. č. 1692/8 
- parc. č. 112/1, 
vše v k. ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava 
od paní xxxxxxxxxxx, rok nar. xxxx, bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
za sjednanou kupní cenu v celkové výši 2.152.880,-Kč 

a s návrhem uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 5 předloženého materiálu  

  
4) souhlasí 
  

s návrhem koupit nemovitou věc, a to pozemek: 
- parc. č. 1692/12 v k. ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava 
od pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, rok nar. xxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
za cenu obvyklou ve výši 1.519.120,-Kč 

a s návrhem uzavřít kupní smlouvu, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu    

  
5) ukládá 
  

náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodu 1) až 4) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 11.11.2020
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 2 
Souhlas s p řípravou a podáním žádosti o poskytnutí dotace z rozpo čtu 
Ministerstva kultury na projekt „Výstavní rok 2021 v Galerii Dukla” 
  
Usnesení číslo: 05173/RM1822/76 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

zahájení přípravy projektu „Výstavní rok 2021 v Galerii Dukla” ke spolufinancování z rozpočtu 
Ministerstva kultury České republiky 
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2) souhlasí 
  

s podáním žádosti o poskytnutí podpory pro projekt „Výstavní rok 2021 v Galerii Dukla” 
v rámci výzvy k podávání žádostí ve výběrovém dotačním řízení v programu „Kulturní aktivity“ 
na podporu projektů profesionálního výtvarného umění na rok 2021 z rozpočtu Ministerstva 
kultury České republiky 

  
3) žádá 
  

městský obvod Poruba o zajištění veškerých úkonů spojených s přípravou projektu 
a předložením žádosti o poskytnutí podpory a všech jejích příloh pro projekt dle bodu 1) a 2) 
tohoto usnesení v souladu s podmínkami výzvy k podávání žádostí ve výběrovém dotačním 
řízení v programu „Kulturní aktivity“ na podporu projektů profesionálního výtvarného umění 
na rok 2020 z rozpočtu Ministerstva kultury, v případě, že rada městského obvodu Poruba 
rozhodne kladně o předložení žádosti o podporu uvedené v bodě 2) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Lucie Baránková Vilamová, Ph.D., T: 16.11.2020
 starostka městského obvodu Poruba 
  
4) žádá 
  

městský obvod Poruba o zajištění financování projektu uvedeného v bodě 2) tohoto usnesení 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 Vyřizuje: Ing. Lucie Baránková Vilamová, Ph.D., T: 31.12.2020
 starostka městského obvodu Poruba 
  

 
RM_M 3 
Změna stanov obchodní spole čnosti Ostravské vodárny a kanalizace 
a. s. a návrh zástupc ů města do dozor čí rady 
  
Usnesení číslo: 05174/RM1822/76 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, schválit změny stanov obchodní společnosti Ostravské vodárny 
a kanalizace a. s., se sídlem Nádražní 3114/28, 729 71 Ostrava - Moravská Ostrava, 
IČO 45193673 
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2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, navrhnout zástupce statutárního města Ostravy do dozorčí rady obchodní 
společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a. s., se sídlem Nádražní 3114/28, 729 71 Ostrava -
Moravská Ostrava, IČO: 45193673, a to 

1. Ivan Strachoň, nar. xxxxxxxxxx, bytem: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
2. Ing. Rostislav Řeha, člen ZM 

  
3) ukládá 
  

náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové 
předložit zastupitelstvu města návrh na změnu stanov a návrh zástupců statutárního města 
Ostravy do dozorčí rady obchodní společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a. s., dle bodů 1) 
a 2) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., MBA, T: 11.11.2020
 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 
  

 
RM_M 4 
Schválení podání žádosti o dotaci St řediska volného času Korunka, 
Ostrava - Mariánské Hory, p říspěvková organizace (I ČO 75080508), 
na projekt „ Řemeslná dílna v Korunce”, a to ve St ředisku turistiky, 
na ul. B. Martin ů v Ostrav ě-Porub ě 
  
Usnesení číslo: 05175/RM1822/76 

(zn.předkl.) 
42 

  
k usnesení č. 03887/RM1822/59 
  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

podání žádosti o dotaci pro projekt “Řemeslná dílna v Korunce” do 20. výzvy Zprostředkujícího 
subjektu ITI (Integrovaná teritoriální investice) ve vazbě na 66. výzvu Integrovaného 
regionálního operačního programu, specifický cíl 2.4. Zvýšení kvality a dostupnosti 
infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení  
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2) žádá 
  

ředitelku Střediska volného času Korunka,Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace,  
o zajištění předložení žádosti o dotaci a všech jejich příloh pro projekt dle bodu 1) 
tohoto usnesení v souladu s podmínkami  20. výzvy Zprostředkujícího subjektu ITI 
(Integrovaná teritoriální investice) 

  
 Vyřizuje: Mgr. Jana Secová, T: 26.02.2021
 Středisko volného času Korunka, Ostrava - Mariánské Hory,  
                  příspěvková organizace     

 
RM_M 5 
Návrh na zám ěr města prodat nemovité v ěci v k. ú. Poruba- sever a k. ú. 
Poruba, vše obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 05176/RM1822/76 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem na záměr města prodat nemovitou věc v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava, 
ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřenou městskému obvodu, a to: 

- část pozemku parc.č. 3509 o výměře 989 m2, který byl dle geometrického plánu 
č. 2986-27/2020 vyhotoveného pro k. ú. Poruba-sever, oddělen a nově označen jako pozemek 
parc. č. 3509/1, k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava 

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

  
2) souhlasí 
  

s návrhem na záměr města prodat nemovitou věc v k. ú. Poruba, obec Ostrava, ve vlastnictví 
statutárního města Ostrava, svěřenou městskému obvodu, a to: 
- pozemek parc. č. 2801/23 

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

  
3) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 11.11.2020
 vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 6 
Žádost o mimo řádnou dotaci spolku Winter-Cup, z. s. 
  
Usnesení číslo: 05177/RM1822/76 

(zn.předkl.) 
91 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o neposkytnutí mimořádné dotace ve výši 10 tis. Kč spolku Winter-Cup, z. s., IČO: 08436037, 
se sídlem Stiborova 603/37, 779 00 Olomouc na realizaci projektu „Winter-Cup Ostrava” 
dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  
 

RM_M 8 
Návrh na p řijetí daru vodovodního řadu a uzav ření darovací smlouvy 
s dárcem MUDr. R. D. a uzav ření smlouvy o z řízení služebnosti 
s vlastníkem pozemku 
  
Usnesení číslo: 05178/RM1822/76 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o přijetí daru vodovodního řadu PE 100 D 90 délky 31,68 m, který byl vybudován v rámci stavby 
„Prodloužení vodovodu Stará Bělá” v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava a je uložen v pozemku: 
- parc. č. 3466/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
ve vlastnictví xxxxxxxxxxxxx, bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
(viz příloha č. 1A, č. 1B, č. 1C předloženého materiálu) 

a uzavření darovací smlouvy dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

s dárcem 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, narozen roku xxxx 
bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

  
2) rozhodla 
  

na straně oprávněného, uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě vodovodního řadu 
PE 100 D 90 k pozemku: 

parc. č. 3466/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace 
v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava, 

s vlastníkem: 
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, rok narození xxxxxx 
bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu, 

za podmínky, že statutární město Ostrava se stane vlastníkem vodovodního řadu PE 100 D 90 na 
základě darovací smlouvy uvedené v bodě 1) tohoto usnesení 

  
 

RM_M 7 
Žádost spolku Swanky, spolek o uznání náklad ů spojených s p řípravou
sportovní akce 
  
Usnesení číslo: 05179/RM1822/76 

(zn.předkl.) 
91 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o možnosti čerpání dotace na náklady spojené s přípravou zrušené akce „Srdce 
na kolečkách” spolku Swanky, spolek, IČO: 22766421, se sídlem Miroslava Bajera 6034/6, 
708 00 Ostrava-Poruba dle přílohy č. 1  a důvodové zprávy předloženého materiálu a o uzavření 
Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního 
města Ostravy se shora uvedeným žadatelem dle přílohy č. 3 a důvodové zprávy předloženého 
materiálu 

  
2) ukládá 
  

náměstkyni primátora Mgr. Andree Hoffmannové, Ph.D., 
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodu 1) tohoto usnesení na jeho zasedání 
dne 11.11.2020 

  
 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 11.11.2020
 vedoucí odboru školství a sportu 
  

 
RM_M 9 
Návrh na uzav ření dodatk ů č. 2 ke smlouv ě o výp ůjčce 
ev. č. 2699/2010/MJ a smlouv ě o výp ůjčce ev. č. 1234/2010/MJ na movité 
věci s Libor Václavík - LIBROS 
  
Usnesení číslo: 05180/RM1822/76 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
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1) rozhodla 
  

a) na straně půjčitele o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce ev. č. 2699/2010/MJ ze dne 
30. 11. 2010 mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, 
IČO 00845451 (jako půjčitelem) a Liborem Václavíkem, podnikající pod obchodní firmou 
Libor Václavík - LIBROS sídlo: Ostrava - Přívoz, Palackého č. p. 1114, PSČ 702 00, 
IČO 126 97 281 (jako vypůjčitelem), kterým se prodlužuje doba výpůjčky 
do 30. 11. 2025, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

b) na straně půjčitele o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce ev. č. 1234/2011/MJ ze dne 
14. 3. 2011 mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO 00845451 
( jako půjčitelem) a Liborem Václavíkem, podnikajícím pod obchodní firmou Libor Václavík -
LIBROS sídlo: Ostrava - Přívoz, Palackého č. p. 1114, PSČ 702 00, IČO 126 97 281 
(jako výpůjčitelem), kterým se prodlužuje doba výpůjčky do 31. 3. 2026, dle přílohy č. 7 
předloženého materiálu 

  
 

RM_M 10 
Poskytnutí bezúro čných záp ůjček za účelem p ředfinancování výdaj ů 
na po řízení kotl ů v rámci dota čního programu „Kotlíkové dotace 
v Moravskoslezském kraji - 3. výzva” 
  
Usnesení číslo: 05181/RM1822/76 

(zn.předkl.) 
80 

  
k usnesení č. 01607/RM1822/25 
k usnesení č. 0421/ZM1822/7 
k usnesení č. 01978/RM1822/29 
k usnesení č. 02183/RM1822/32 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí bezúročných zápůjček v celkové výši 735 000 Kč fyzickým osobám 
uvedeným ve smlouvách v přílohách č. 1 až 4 předloženého materiálu za účelem 
předfinancování výdajů na pořízení nových zdrojů vytápění v rámci dotačního programu 
„Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3. výzva” a o uzavření příslušných smluv 
o zápůjčkách dle příloh č. 1 až 4 předloženého materiálu mezi statutárním městem Ostrava 
a shora uvedenými fyzickými osobami 
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2) ukládá 
  

náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové 
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., MBA, T: 11.11.2020
 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 
  

 
RM_M 11 
Dodatek č. 1 ke smlouv ě na rozvoj programového vybavení IS EvAgend  
  
Usnesení číslo: 05182/RM1822/76 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě na rozvoj programového vybavení IS EvAgend
se spol. OVANET a.s. se sídlem: Hájkova 1100/13, Přívoz, 702 00 Ostrava, 
IČO: 25857568, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 12 
Žádost spolku FC Vítkovice 1919, z. s., o mimo řádnou dotaci z rozpo čtu 
statutárního m ěsta Ostravy 
  
Usnesení číslo: 05183/RM1822/76 

(zn.předkl.) 
91 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o neposkytnutí mimořádné dotace spolku FC Vítkovice 1919, z. s., IČO: 22881425, 
se sídlem 30. dubna 560/11, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava na realizaci projektu 
„Systematická sportovní výchova dětí a mládeže a jejich přípravu pro rok 2020”, dle přílohy č. 1 
a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  
2) ukládá 
  

náměstkyni primátora Mgr. Andree Hoffmannové, Ph.D., 
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodu 1) tohoto usnesení na jeho zasedání 
dne 11.11.2020 
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 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 11.11.2020
 vedoucí odboru školství a sportu 
  

 
RM_M 13 
Návrh na uzav ření smlouvy o dílo na realizaci akce „Smetan ův sad -
sadové úpravy” mezi statutárním m ěstem Ostrava a spole čností 
Ostravské m ěstské lesy a zele ň, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 05184/RM1822/76 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření smlouvy o dílo na realizaci akce ORG 5051 „Smetanův sad - sadové 
úpravy” se zhotovitelem Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o., IČO 25816977, se sídlem 
Antonína Brože 3124/2, 700 30 Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 16 
Úprava rozpo čtu 
  
Usnesení číslo: 05185/RM1822/76 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

úpravu závazného ukazatele Městské nemocnici Ostrava, p. o., a to zvýšení investičního 
příspěvku o 1 tis. Kč dle bodu D. 1. důvodové zprávy předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
  

o poskytnutí finančních prostředků ve výši 109 395 Kč městskému obvodu Pustkovec 
na spolufinancování pročištění 7 ks propustků na ulici Krásnopolské dle bodu E. 1. důvodové 
zprávy předloženého materiálu 

  
3) rozhodla 
  

o poskytnutí finančních prostředků ve výši 4 085 tis. Kč městskému obvodu Hošťálkovice 
na spolufinancování akce Rekonstrukce MK Kozlůvka vč. inženýrských sítí v k. ú. 
Hošťálkovice dle bodu C. 5. důvodové zprávy předloženého materiálu 
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4) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

- ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 
na pol. 4116, ÚZ 103533063, ORJ 120, org. 117000000 o 11 123 tis. Kč 
                      ÚZ 103133063, ORJ 120, org. 117000000 o 1 309 tis. Kč 

- běžné výdaje 
na § 3299, pol. 5901, ORJ 140, org. 117000000 o 345 tis. Kč (A.1.) 
(C.2.) na ORJ 190, § 3792, pol. 5213 o 13 tis. Kč 
                                            pol. 5331 o 23 tis. Kč 
na § 3639, pol. 5169, ORJ 210 o 10 tis. Kč (C.3.) 
(C.6.) na ORJ 270, § 5311, pol. 5137 o 500 tis. Kč 
                               § 4349, pol. 5424, ÚZ 14032, org. 704 o 40 tis. Kč 
na § 6171, pol. 5169, ORJ 133 o 600 tis. Kč (C.7.) 
(C.8.) na ORJ 135, § 4349, pol. 5021, ÚZ 7109 o 48 tis. Kč 
                                            pol. 5031, ÚZ 7109 o 15 tis. Kč 
                                            pol. 5032, ÚZ 7109 o 6 tis. Kč 

- kapitálové výdaje 
(C.4.) na ORJ 230, § 3631, pol. 6121, org. 4360 o 100 tis. Kč 
                                                             org. 4358 o 103 tis. Kč 
                               § 2212, pol. 6121, org. 3165 o 5 500 tis. Kč 
                               § 2219, pol. 6121, org. 3274 o 84 tis. Kč 
                               § 2310, pol. 6121, org. 857 o 2 072 tis. Kč 
                                                             ÚZ 95, org. 857 o 1 174 tis. Kč 
                               § 2321, pol. 6121, ÚZ 95, org. 7257 o 1 821 tis. Kč 
                                                             ÚZ 95, org. 7295 o 1 764 tis. Kč 
                                                             ÚZ 2142, org. 7295 o 1 236 tis. Kč 
                                                             org. 7091 o 5 000 tis. Kč 
                                                             org. 7303 o 77 tis. Kč 
                                                             org. 7376 o 20 tis. Kč 
                                                             org. 7373 o 13 tis. Kč 
                                                             org. 7448 o 144 tis. Kč 
                                                             ÚZ 95, org. 7448 o 232 tis. Kč 
                                                             org. 7375 o 33 tis. Kč 

- neinvestiční transfery 
(A.1.) na ORJ 140, § 3299, pol. 5331, ÚZ 103533063, org. 117000000 o 10 814 tis. Kč 
                                                             ÚZ 103133063, org. 117000000 o 1 273 tis. Kč 

- investiční převody mezi statutárním městem a městskými obvody - výdaje 
na § 6330, pol. 6363, ÚZ 3500, ORJ 120, org. 614 o 1 297 tis. Kč (C.1.) 
na § 6330, pol. 6363, ÚZ 3500, ORJ 120, org. 613 o 4 085 tis. Kč (C.5.) 
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- neinvestiční převody mezi statutárním městem a městskými obvody - výdaje 
na § 6330, pol. 5347, ÚZ 6330, ORJ 120, org. 509 o 110 tis. Kč (E.1.) 

s n i ž u j í 

- běžné výdaje 
na § 3792, pol. 5139, ORJ 190 o 36 tis. Kč (C.2.) 
na § 3635, pol. 5166, ORJ 210 o 5 tis. Kč (C.3.) 
(C.6.) na ORJ 270, § 5311, pol. 5168 o 300 tis. Kč 
                                             pol. 5134 o 200 tis. Kč 
                               § 4349, pol. 5011, ÚZ 14032, org. 704 o 40 tis. Kč 
na § 6171, pol. 5168, ORJ 133 o 600 tis. Kč (C.7.) 
na § 4349, pol. 5169, ÚZ 7109, ORJ 180 o 69 tis. Kč (C.8.) 
  

- kapitálové výdaje 
na § 3632, pol. 6121, ORJ 210, org. 8254 o 5 tis. Kč (C.3.) 
(C.4.) na ORJ 230, § 3631, pol. 6121, org. 4042 o 203 tis. Kč 
                               § 6409, pol. 6901 o 5 500 tis. Kč 
                               § 2219, pol. 6121, org. 3176 o 66 tis. Kč 
                                                             org. 3153 o 18 tis. Kč 
                               § 2310, pol. 6121, org. 7428 o 270 tis. Kč 
                                                             ÚZ 95, org. 7428 o 30 tis. Kč 
                                                             org. 7436 o 300 tis. Kč 
                                                             org. 7405 o 172 tis. Kč 
                                                             ÚZ 95, org. 7405 o 228 tis. Kč 
                                                             org. 7352 o 1 285 tis. Kč 
                                                             ÚZ 95, org. 7352 o 315 tis. Kč 
                                                             ÚZ 95, org. 7379 o 44 tis. Kč 
                                                             org. 7390 o 45 tis. Kč 
                                                             ÚZ 95, org. 7201 o 285 tis. Kč 
                                                             ÚZ 95, org. 7341 o 272 tis. Kč 
                               § 2321, pol. 6121, org. 7213 o 4 975 tis. Kč 
                                                             org. 7234 o 70 tis. Kč 
                                                             ÚZ 95, org. 7417 o 3 tis. Kč 
                                                             org. 7420 o 190 tis. Kč 
                                                             ÚZ 95, org. 7095 o 1 830 tis. Kč 
                                                             org. 7445 o 35 tis. Kč 
                                                             ÚZ 95, org. 7356 o 1 971 tis. Kč 
                                                             ÚZ 2142, org. 7356 o 1 236 tis. Kč 
                                                             org. 7439 o 17 tis. Kč 
                                                             ÚZ 95, org. 7439 o 13 tis. Kč 
                               
na § 6409, pol. 6901, ORJ 230 o 4 085 tis. Kč (C.5.) 

- neinvestiční převody mezi statutárním městem a městskými obvody - výdaje 
na § 6330, pol. 5347, ÚZ 93, ORJ 120, org. 514 o 1 297 tis. Kč (C.1.) 
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s n i ž u j e 

- účelová rezerva na předfinancování a spolufinancování projektů 
na § 6409, pol. 5901, ÚZ 6330, ORJ 120 o 110 tis. Kč (C.4.) 

Městský obvod Nová Ves (C.1.) 
- zvýší investiční převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy 
na § 6330, pol. 4251, ÚZ 3500, org. 614 o 1 297 tis. Kč  
- sníží neinvestiční převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy 
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 93, org. 514 o 1 297 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje 
na § 3xxx, pol. 6xxx, ÚZ 3500, org. 1400015000000 o 1 297 tis. Kč 
- sníží běžné výdaje 
na § 3xxx, pol. 5xxx, ÚZ 93, org. 1400015000000 o 1 297 tis. Kč 

Městský obvod Pustkovec (E.1.) 
- zvýší neinvestiční převody mezi statuárním městem a městskými obvody - příjmy 
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 6330, org. 509 o 110 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje 
na § 2xxx, pol. 5xxxx, ÚZ 6330 o 110 tis. Kč 

Městský obvod Hošťálkovice (C.5.) 
- zvýší investiční převody mezi statuárním městem a městskými obvody - příjmy 
na § 6330, pol. 4251, ÚZ 3500, org. 613 o 4 085 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje 
na § 2212, pol. 6xxxx, ÚZ 3500, org. 13xxxxx000000 o 4 085 tis. Kč  

  
5) ukládá 
  

vedoucímu odboru financí a rozpočtu 
realizovat schválené rozpočtové opatření 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.11.2020
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  

 
RM_M 17 
Návrh zákona a žádost o zve řejnění na webových stránkách m ěsta 
k veřejné diskusi 
  
Usnesení číslo: 05186/RM1822/76 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 
  
1) bere na vědomí 
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  podání dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) ukládá 
  

Magistrátu města Ostravy prostřednictvím odboru legislativního a právního 
podání dle bodu 1) usnesení odložit a vyrozumět o tom jejich odesílatele 

  
 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, MPA, T: 03.12.2020
 vedoucí odboru legislativního a právního 
  

 
RM_M 18 
Aktualizace Plán ů financování obnovy vodovod ů a kanalizací 
  
Usnesení číslo: 05187/RM1822/76 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

schválit předložený Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací (Aktualizace 2020) 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

schválit předložený Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací v majetku statutárního 
města Ostravy v lokalitě Mošnov (Aktualizace 2020) dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
3) ukládá 
  

náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové 
předložit zastupitelstvu města ke schválení Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací 
(Aktualizace 2020) a Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací v majetku statutárního 
města Ostravy v lokalitě Mošnov (Aktualizace 2020) dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení  

  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., MBA, T: 11.11.2020
 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 
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RM_M 19 
Návrh na souhlas s umíst ěním komunika čního vedení, uzav ření smlouvy 
o budoucí smlouv ě o zřízení služebnosti, smluv o z řízení věcného 
břemene-služebnosti k pozemk ům ve vlastnictví statutárního m ěsta 
Ostravy, pro T-Mobile Czech Republic a.s., ČEZ Distribuce, a.s. 
a OVANET, a.s. 
  
Usnesení číslo: 05188/RM1822/76 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s umístěním podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě v pozemku 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 3613 - zahrada 
v k. ú. Poruba - sever, obec Ostrava, pro:  
  
T-Mobile Czech Republic a.s. 
se sídlem Tomíčkova 2144/1, Chodov, 148 00 Praha 4, IČO 64949681 

v rámci stavby „FTTH Ostrava Pustkovec _I” 
dle situačního výkresu dokumentace, který je přílohou č. 2/2 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 pozemku: 

parc. č. 3613 - zahrada 
v k. ú. Poruba - sever, obec Ostrava, s budoucím oprávněným: 

T-Mobile Czech Republic a.s. 
se sídlem Tomíčkova 2144/1, Chodov, 148 00 Praha 4, IČO 64949681 
dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
3) rozhodla 
  

na straně vlastníka zřídit věcné břemeno a uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene zřízení 
a provozování pojistkové skříně  k pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

p. p. č. 382/1 - ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha 
v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, s oprávněným: 

ČEZ Distribuce, a.s. 
se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO 247 29 035 
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dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  
4) rozhodla 
  

na straně vlastníka zřídit služebnost a uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti zřízení 
a provozování podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě  k pozemkům 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

p. p. č. 100/18 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p. p. č. 455/61 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p. p. č. 455/72 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p. p. č. 455/73 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p. p. č. 455/111 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p. p. č. 455/116 - ostatní plocha, silnice, 
p. p. č. 455/117 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p. p. č. 728/16 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p. p. č. 732/32 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p. p. č. 736/3 - ostatní plocha, zeleň, 
p. p. č. 736/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p. p. č. 736/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p. p. č. 736/8 - ostatní plocha, zeleň, 
p. p. č. 736/17 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p. p. č. 736/24 - ostatní plocha, jiná plocha, 
p. p. č. 736/25 - ostatní plocha, jiná plocha, 
p. p. č. 736/39 - ostatní plocha, silnice, 
p. p. č. 736/41 - ostatní plocha, ostatní komunikace 
v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, s oprávněným: 

OVANET a.s. 
se sídlem Hájkova 1100/13, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO 258 57 568 
dle přílohy č. 9 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 20 
Dohoda o ukon čení nájmu nebytových prostor ů ev.č.1430/2012/MP 
ze dne 25. 5. 2012 
  
Usnesení číslo: 05189/RM1822/76 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření Dohody o ukončení nájmu nebytového prostoru mezi statutárním městem Ostrava 
a společností Heimstaden Czech s.r.o., se sídlem: Gregorova 2582/3, Moravská Ostrava, 702 00 
Ostrava, IČO: 05253268, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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RM_M 21 
Uzavření Dodatku č. 2 ke smlouv ě o dílo na realizaci stavby „Výstavba 
nového kampusu na Černé louce” 
  
Usnesení číslo: 05190/RM1822/76 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 0384/2020/OSR ze dne 17. 1. 2020 na realizaci stavby 
„Výstavba nového kampusu na Černé louce – Univerzitní zázemí sportu a behaviorálního zdraví 
a Nová fakulta umění“ se společníky „Sdružení pro KAMPUS“, jejímž jménem jedná na základě 
Společenské smlouvy IMOS Brno a.s., Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno, 
IČO  25322257, a společníkem je Beskydská stavební, a.s., Frýdecká 225, Staré Město, 739 61 
Třinec, IČO: 28618891. Dodatek č. 2 upravuje způsob fakturace provedených prací 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu. Dodatek bude podepsán po obdržení kladného 
stanoviska poskytovatele dotace. 

  
 

RM_M 22 
Návrh na zám ěr města pronajmout část prostoru sloužící k podnikání 
v k. ú. P řívoz, obec Ostrava (areál Wattova) 
  
Usnesení číslo: 05191/RM1822/76 

(zn.předkl.) 
08 

Rada města 

1) rozhodla 
  

o záměru města pronajmout prostory sloužící podnikání, a to: 
- místnost č. 112 o výměře 167,05 m2, 
- část místnosti č. 110 o výměře 337,41 m2, 
v objektu označeného „O”, v budově bez čp/če - způsob využití výroba, která je součástí 
pozemku p. č. st. 170/1, zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Přívoz, obec Ostrava (areál Wattova), 
dle zákresu ve snímku, který je součástí přílohy č. 1/1, 1/2 a 1/3 předloženého materiálu 
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  
 

RM_M 23 
Souhlas s p řijetím dotace z programu Regenerace ve řejných 
prostranství na sídlištích pro projekt Regenerace s ídlišt ě Hrabůvka -
1. etapa, Rekonstrukce ul. Dr. Lukášové 
  
Usnesení číslo: 05192/RM1822/76 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 02780/RM1822/41 
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Rada města 

 1) souhlasí 
  

s návrhem Smlouvy č. 3908110165 o poskytnutí dotace na úhradu nákladů na regeneraci 
veřejného prostranství na sídlišti, která by měla být uzavřena mezi Statutárním městem Ostrava, 
městským obvodem Ostrava-Jih a poskytovatelem Státním fondem podpory investic, se sídlem 
Vinohradská 1896/46, 120 00 Praha, IČO: 70856788, na financování projektu „Regenerace 
sídliště Hrabůvka - 1. etapa, Rekonstrukce ul. Dr. Lukášové” dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

vyslovit souhlas s tím, že udržitelnost akce bude 5 let od ukončení její realizace a po tuto dobu 
se nezmění způsob užívání regenerovaného prostranství dle článku III, odst. 3) Smlouvy 
uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu 

  
3) žádá 
  

městský obvod Ostrava-Jih 
zabezpečit všechny úkony potřebné k realizaci projektu dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Bc. Martin Bednář, T: 31.12.2021
 starosta městského obvodu Ostrava-Jih 
  
4) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Bc. Martin Bednář, T: 11.11.2020
 starosta městského obvodu Ostrava - Jih 
  

 
RM_M 24 
Návrh na zám ěr města pronajmout prostory sloužící k podnikání v k. ú . 
Mošnov, obec Mošnov 
  
Usnesení číslo: 05193/RM1822/76 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
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1) rozhodla 
  

o záměru města pronajmout část prostor sloužících k podnikání nacházejících se v 1. nadzemním 
podlaží budovy č.p. 323, jiná st., která je součástí pozemku parc. č. 446, zastavěná plocha 
a nádvoří v k. ú. Mošnov, obec Mošnov, a to: 

místnost č. 101 - zádveří o výměře 3,88 m2 

místnost č. 102 - chodba o výměře 17,11 m2 

místnost č. 103 - WC ženy o výměře 6,99 m2 

místnost č. 104 - WC ženy o výměře 1,38 m2 

místnost č. 105 - WC ženy o výměře 1,33 m2 

místnost č. 106 - sprcha ženy o výměře 3,95 m2 

místnost č. 108 - WC muži o výměře 2,97 m2 

místnost č. 109 - WC muži o výměře 8,59 m2 

místnost č. 110 - sprcha muži o výměře 3,65 m2 

místnost č. 111 - kuchyňka o výměře 14,04 m2 

místnost č. 112 - kancelář o výměře 38,56 m2 

místnost č. 115 - sklad o výměře 106,48 m2 

místnost č. 122 - chodba o výměře 59,75 m2 

celková výměra 268,72 m2 

dle zákresu, který je přílohou č. 2 předloženého materiálu a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv 
tento záměr zrušit 

  
2) rozhodla 
  

o záměru města pronajmout část prostor sloužících k podnikání nacházejících se v 1. nadzemním 
podlaží budovy č. p. 314, jiná st., která je součástí pozemku parc. č. 454 v k. ú. Mošnov, obec 
Mošnov, a to: 

místnost č. 112 - kancelář o výměře 32,32 m2 

dle zákresu, který je přílohou č. 5 předloženého materiálu a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv 
tento záměr zrušit 

  
 

RM_M 25 
Návrh na zám ěr města vložit nemovitý a movitý majetek v k. ú. Bartov ice, 
v k. ú. Radvanice a v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava do 
základního kapitálu spole čnosti SAREZA, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 05194/RM1822/76 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 
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1) souhlasí 
  

s návrhem na záměr města vložit nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Ostravy, 
nesvěřené městskému obvodu do základního kapitálu společnosti Sportovní a rekreační zařízení 
města Ostravy, s.r.o., Čkalovova 6144/20, 708 00 Ostrava-Poruba, IČO: 253 85 691, formou 
nepeněžitého vkladu, a to: 

- pozemek parc. č. 229/3, jehož součástí je stavba č. p. 629, obč. vybavenost 
- pozemek parc. č. 229/2 
- pozemek parc. č. 229/5 
- pozemek parc. č. 229/6 
- pozemek parc. č. 229/15 
- pozemek parc. č. 229/22 
- pozemek parc. č. 229/23  
vše v k. ú. Bartovice, obec Ostrava 

- pozemek p. č. st. 6486, jehož součástí je stavba č. p. 3159, jiná stavba 
- pozemek p. č. st. 6487, jehož součástí je stavba č. p. 3160, jiná stavba 
- pozemek p. č. st. 6488, jehož součástí je stavba č. p. 3161, obč. vybavenost 
- pozemek p. č. st. 6489, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba 
- pozemek p. č. st. 6490, jehož součástí je stavba č. p. 3158, jiná stavba 
- pozemek p. č. st. 6525, jehož součástí je stavba bez čp/če, obč. vybavenost 
- pozemek p. p. č. 654/59 
- pozemek p. p. č. 654/84 
- pozemek p. p. č. 654/168 
- pozemek p. p. č. 654/169 
- pozemek p. p. č. 654/170 
- pozemek p. p. č. 654/171 
- pozemek p. p. č. 654/172 
- pozemek p. p. č. 654/173 
- pozemek p. p. č. 654/181 
- pozemek p. p. č. 654/182 
- pozemek p. p. č. 654/185 
- pozemek p. p. č. 654/186 
- pozemek p. p. č. 654/187 
- pozemek p. p. č. 4424 
- pozemek p. p. č. 4425 
- pozemek p. p. č. 4429/1 
- pozemek p. p. č. 4429/2 
- pozemek p. p. č. 4453/2 
vše v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava 

a zároveň doporučuje zastupitelstvu města, aby si vyhradilo právo vložit do základního kapitálu 
všechny tyto výše uvedené věci společně, nebo kteroukoli z nich jednotlivě, případně i více  
uvedených věcí 

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



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

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

Strana 26/45 
  

2) souhlasí 
  

s návrhem na záměr města vložit nemovité věci - inženýrské sítě a movitý majetek ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy, nesvěřené městskému obvodu do základního kapitálu společnosti 
Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o., Čkalovova 6144/20, 708 00 
Ostrava-Poruba, IČO: 253 85 691, formou nepeněžitého vkladu, a to : 

a) Stavby inženýrských sítí - Ozdravné centrum Ještěrka uložené v pozemcích v k. ú. 
Bartovice, v k. ú. Radvanice, vše obec Ostrava dle přílohy č. 4  předloženého materiálu,    

- přípojka VN + trafostanice na pozemcích parc. č. 229/23, parc. č. 207/1 a parc. č. 249/3,  
- vodovodní přípojka na pozemcích parc. č. 229/3, parc. č. 229/15, parc. č. 229/5, 
- oplocení areálu na pozemcích parc. č. 229/2, parc. č. 229/3, parc. č. 229/5, parc. č. 229/6, 
- chodník na pozemcích parc. č. 229/6, parc. č. 229/22, parc. č. 229/15, parc. č. 229/5, 
parc.  č. 229/2,  
- venkovní dešťová kanalizace na pozemcích parc.  č. 229/15, parc. č. 229/5, parc. č. 207/1, 
- venkovní sportoviště na pozemku parc. č. 229/6, 
vše v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, 
- NN přípojka k OC Ještěrka,  
- telekomunikační přípojka k OC Ještěrka, 
vše v k. ú. Radvanice, obec Ostrava 

b) Stavby  inženýrských sítí - Vodní areál Jih uložené v pozemcích v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
obec Ostrava dle přílohy č. 6 předloženého materiálu, a to: 

- vodní areál (bazény) na pozemcích p. p. č. 654/170, p. p. č. 654/171, p. p. č. 654/172, 
p. p. č. 654/173,  
- dovybavení vodního areálu na pozemcích p. p. č. 654/170, p. p. č. 654/171, p. p. č. 654/172, 
p. p. č. 654/173,  
- zavětrování ocelové konstrukce výstupní věže pro tobogány na pozemku p. p. č. 654/169, 
- sportovní plochy na pozemku p. p. č. 654/84 včetně oplocení a odvodnění, 
- odpočinková zóna na pozemku p. p. č. 654/84, 
- přípojka vody na pozemku p. p. č. 654/84, 
- kanalizační přípojka na pozemku p. p. č. 654/84, 
- chodníky v areálu na pozemku p. p. č. 654/84, 
- umělé osvětlení sportovní plochy na pozemku p. p. č. 654/84, 
- přípojka NN na pozemku p. p. č. 654/84, 
- areálové osvětlení včetně přípojky, 
- stavební část elektrického zabezpečovacího systému. 

c) Movitý majetek uvedený v příloze č. 5 a č. 7 předloženého materiálu 

  
3) ukládá 
  

náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení 
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 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 11.11.2020
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 26 
Návrh na zám ěr města darovat nemovité v ěci v k. ú. Moravská Ostrava, 
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 05195/RM1822/76 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem na záměr města darovat nemovité věci v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 
nesvěřené městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, a to: 

- pozemek parc. č. 3463/56 

a části pozemků oddělené dle GP č. 5917-54/2018, vyhotoveného pro k. ú. Moravská Ostrava, 
obec Ostrava, a to: 
- část pozemku parc. č. 3380/1 o výměře 575 m2, nově označeného jako pozemek 
parc. č. 3380/42 
- část pozemku parc. č. 3380/1 ost. plocha, manipulační plocha o výměře 423 m2, nově 
označeného jako pozemek parc. č. 3380/43, ost. plocha, jiná plocha 
- část pozemku parc. č. 3380/1 ost. plocha, manipulační plocha o výměře 47 m2, nově 
označeného jako pozemek parc. č. 3380/44, ost. plocha, jiná plocha 
- část pozemku parc. č. 3463/1 o výměře 572 m2, nově označeného jako pozemek 
parc. č. 3463/69 
- část pozemku parc. č. 4246/9, ost. plocha, ost. komunikace o výměře 33 m2 nově označeného 
jako pozemek parc. č. 4246/52, ost. plocha, manipulační plocha 

sdružení právnických osob TROJHALÍ KAROLINA, se sídlem K Trojhalí 3361/5, Moravská 
Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 720 89 237 

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

a zároveň doporučuje zastupitelstvu města vyhradit si právo tento záměr pro kterýkoliv z těchto 
pozemků (a tedy i vícero těchto pozemků nebo i všech uvedených pozemků) kdykoliv zrušit  

  
2) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 11.11.2020
 vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 27 
Udělení p ředchozího souhlasu z řizovatele s p řijetím nada čního 
příspěvku od Nada čního fondu pomoci, I ČO 24303437, se sídlem 
Zapova 1559/18, 150 00 Praha 5 - Smíchov, do majetku p říspěvkové 
organizace Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostra va, 
IČO 70631816, Bohumínská 1056/71, 710 00 Ostrava 
  
Usnesení číslo: 05196/RM1822/76 

(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 nadačního 
příspěvku od Nadačního fondu pomoci, IČO 24303437, se sídlem Zapova 1559/18, 150 00 
Praha 5 - Smíchov, do majetku Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková 
organizace, IČO 70631816, se sídlem Bohumínská 1056/71, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava 

  
2) ukládá 
  náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D., 

vystavit za zřizovatele předchozí souhlas zřizovatele s nabytím nadačního příspěvku 
dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Mgr. Zdeněk Živčák, MPA, T: 06.11.2020
 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
  

 
RM_M 28 
Návrh na odkoupení částí pozemku v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava
  
Usnesení číslo: 05197/RM1822/76 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o odejmutí ze svěření městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky v souladu 
s ustanovením § 132 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů pozemky: 
p. č. st. 289 - zast. plocha a nádvoří, zbořeniště 
p. č. st. 290 - zast. plocha a nádvoří, zbořeniště 
p. č. st. 291 - zast. plocha a nádvoří, zbořeniště 
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vše v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava 

  
2) souhlasí 
  

s návrhem koupit části pozemku v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, které jsou dle 
geometrického plánu č. 2410-165/2020, odděleny a nově označeny, a to takto: 

-  část pozemku p. p. č. 5/1, zahrada o výměře 35 m2, nově označena jako pozemek p. p. č. 5/75, 
zahrada, 
-  část pozemku p. p. č. 5/1, zahrada o výměře 20 m2, nově označena jako pozemek p. p. č. 5/76, 
zahrada, 
-  část pozemku p. p. č. 5/1, zahrada o výměře 33 m2, nově označena jako pozemek p. p. č. 5/77, 
zahrada, 
-  část pozemku p. p. č. 5/1, zahrada o výměře 20 m2, nově označena jako pozemek p. p. č. 5/78, 
zahrada, 
-  část pozemku p. p. č. 5/1, zahrada o výměře 7 m2, nově označena jako pozemek p. p. č. 5/79, 
zahrada 

od xxxxxxxxxxxxxxxxxx, rok nar. xxxx, bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

za sjednanou kupní cenu v celkové výši 268.350 Kč 

a uzavřít kupní  smlouvu dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  
3) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 11.11.2020
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 29 
Předchozí souhlas rady m ěsta k uzav ření dohody o spolupráci a k nabytí 
nemovitostí do majetku m ěsta 
  
Usnesení číslo: 05198/RM1822/76 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 
  
1) vydává 
  

- předchozí souhlas v souladu s článkem 7, odst. (9), písm. c) obecně závazné vyhlášky města 
Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, k: 
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• uzavření dohody o spolupráci dle textu s následným nabytím částí pozemků 
parc. č. 1188/1 a parc.č. 1262/4 v k. ú. Polanka nad Odrou, pro městský obvod Polanka 
nad Odrou 

- 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 stavby bez čp/če na pozemku parc. č. 4784 svěřeném městskému obvodu 
Ostrava-Jih, pro městský obvod Ostrava-Jih, 

  
 

RM_M 30 
Návrh na zrušení usnesení rady m ěsta č. 01275/RM1822/21 ze dne 
7. 5. 2019 a návrh koupit spoluvlastnické podíly na  nemovité v ěci v k. ú.
Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava pro stavbu „Cyklostezka S, M -
Mečníkovova, Žákovská” 
  
Usnesení číslo: 05199/RM1822/76 

(zn.předkl.) 
08 

k usnesení č. 01275/RM1822/21 

Rada města 
  
1) zrušuje 
  

své usnesení č. 01275/RM1822/21 ze dne 7. 5. 2019, kterým souhlasila s návrhem koupit 
nemovitou věc v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava 

  
2) souhlasí 
  

s návrhem koupit spoluvlastnické podíly na pozemku p. p. č. 2990, k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec 
Ostrava, od níže uvedených podílových spoluvlastníků: 

- podíl ve výši 1/4 od pana xxxxxxxxxxxxx, rok narození xxxx, bydliště 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za sjednanou kupní cenu ve výši 12.800,- Kč 
- podíl ve výši 1/4 od pana xxxxxxxxxxxxxxx, rok narození xxxx, bydliště 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za sjednanou kupní cenu ve výši 12.800,- Kč 

a s návrhem uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 4 předloženého materiálu. 

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

  
3) ukládá 
  

náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodu 2) tohoto usnesení 
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 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 11.11.2020
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 31 
Návrh prodat pozemky v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava Návrh 
uzavřít smlouvu o z řízení služebnosti Návrh na uzav ření nájemní 
smlouvy a dohody o úhrad ě za bezesmluvní užívání na pozemky v k. ú. 
Moravská Ostrava, obec Ostrava se spole čností Comac Group Moravia 
s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 05200/RM1822/76 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem prodat pozemky v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, a to: 
- pozemek parc. č. 947/5 
- pozemek parc. č. 947/8 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy 
společnosti Comac Group Moravia s.r.o. 
se sídlem Českobratrská 1663/6, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 064 39 438 

za cenu obvyklou v celkové výši 2.166.444,- Kč 

a s návrhem uzavřít kupní smlouvu v rámci Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení služebnosti 
dle přílohy  č. 4  předloženého materiálu za podmínky, že bude uzavřena nájemní smlouva 
a dohoda o úhradě za bezesmluvní užívání dle bodu 3) tohoto usnesení a statutární město 
Ostrava obdrží doklad o úhradě za bezesmluvní užívání těchto pozemků  

  
2) rozhodla 
  

na straně oprávněného, uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě vodovodního řadu 
DN 80, v rámci Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení služebnosti, k pozemku: 

parc. č. 947/5 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

s povinným: 

Comac Group Moravia s.r.o. 
se sídlem Českobratrská 1663/6, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 
IČO 064 39 438, 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu, 

za podmínky, že zastupitelstvo města rozhodne o uzavření kupní smlouvy v rámci Kupní 
smlouvy a smlouvy o zřízení služebnosti dle bodu 1) tohoto usnesení 
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3) rozhodla 
  

na straně pronajímatele 

o uzavření nájemní smlouvy a dohody o úhradě za bezesmluvní užívání pozemků ve vlastnictví 
statutárního města Ostrava, a to: 

- pozemek parc. č. 947/5, ost. plocha - sportoviště a rekreační plocha 
- pozemek parc. č. 947/8, zast. plocha a nádvoří 

oba v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (v blízkosti budovy Nové radnice) 
se společností: 

Comac Group Moravia s.r.o. 
se sídlem: Českobratrská 1663/6, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 
IČO 064 39 438 
za účelem zajištění obslužnosti stavby obč. vybavenost č. p. 1663 ve vlastnictví nájemce 
a narovnání majetkoprávních vztahů, za nájemné ve výši 180,- Kč/m2/rok, tj. 129.420, -
Kč/ročně, na dobu určitou, tj. do dne návrhu na vklad předmětu nájmu do katastru nemovitostí 
na základě kupní smlouvy, dle přílohy č.  5 předloženého materiálu  

  
4) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 11.11.2020
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 32 
Návrh na zám ěr města prodat nemovité v ěci v k. ú. Bartovice, obec 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 05201/RM1822/76 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem na záměr města prodat nemovité věci  v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu Radvanice a Bartovice, a to: 

- pozemek parc. č. 193/3 
- pozemek parc. č. 194 
oba ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu 
Radvanice a Bartovice 
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a zároveň doporučuje zastupitelstvu města vyhradit si právo kdykoliv tento záměr zrušit  

  
2) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 11.11.2020
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 33 
Návrh na zám ěr města prodat část pozemku (ul. Valcha řská), návrh 
na záměr města prodat části pozemk ů (Gen. Píky, Lechowiczova), 
vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 05202/RM1822/76 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem na záměr města prodat část pozemku parc. č. 1495/1, o výměře 89 m2 v k. ú. 
Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného 
městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, dle geometrického plánu č. 6145-20/2020 
vyhotoveného pro k. ú. Moravská Ostrava, označena jako pozemek parc. č. 1495/1, v k. ú. 
Moravská Ostrava, obec Ostrava 

  
2) souhlasí 
  

s návrhem na záměr města prodat 
část pozemku parc. č. 2206/75 o výměře 4 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného městskému obvodu Moravská Ostrava 
a Přívoz 

dle přílohy č. 2/10 předloženého materiálu 

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

  
3) souhlasí 
  

s návrhem na záměr města prodat část pozemku parc. č. 2202/51, o výměře 3 m2 v k. ú. 
Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného 
městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, dle geometrického plánu č. 6157-89/2020  
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vyhotoveného pro k. ú. Moravská Ostrava, nově označenou jako pozemek parc. č. 2202/191, 
v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

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

  
4) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 11.11.2020
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 34 
Návrh dodatku č. 2 ke Smlouv ě o dílo č. 2911/2019/OI/VZKÚ na realizaci 
stavby „Výstavba hasi čské zbrojnice pro SDH Ostrava - Proskovice” 
  
Usnesení číslo: 05203/RM1822/76 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2911/2019/OI/VZKÚ ze dne 10.10.2019 mezi 
statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30  Ostrava, IČO: 0084451 a společností 
OSTRAVSKÉ STAVBY a.s., Karolíny Světlé 958/11, 702 00  Ostrava - Přívoz, 
IČO: 64610225, na realizaci stavby „Výstavba hasičské zbrojnice pro SDH Ostrava -
Proskovice” dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 35 
Návrh prodat pozemky ve vlastnictví statutárního m ěsta Ostravy v k. ú. 
Mošnov, obec Mošnov 
  
Usnesení číslo: 05204/RM1822/76 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem prodat níže uvedený pozemek ve vlastnictví statutárního města Ostravy:  
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- část pozemku p. p. č. 822/73 o výměře 464 m2, označená jako pozemek p. p. č. 822/209 
dle GP č. 1575-90/2019 vyhotovený pro k. ú. Mošnov, obec Mošnov 

do vlastnictví XZB (Europe) s.r.o., se sídlem Gen. Fajtla 372, 742 51 Mošnov, 
IČO: 065 88 603 
za dohodnutou kupní cenu ve  výši 248.240,- Kč + DPH ve výši 52.130,40 Kč a s návrhem 
uzavřít kupní smlouvu s dohodou o předkupním právu a zákazem zcizení 
a zatížení dle přílohy č. 3  předloženého materiálu, 

a to za podmínky souhlasu správce programu, kterým je ministerstvo průmyslu a obchodu  

  
2) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 11.11.2020
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 36 
Návrh ud ělení souhlasu pro Moravskoslezské inova ční centrum, a.s., 
se stavebními úpravami v areálu Moravskoslezského inov ačního centra, 
v budov ě č. p. 375 „TRIDENT”, jejichž realizátorem bude spole čnost 
Porsche Engineering Services, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 05205/RM1822/76 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o udělení souhlasu se stavebními úpravami v areálu Moravskoslezského inovačního centra 
v budově č. p. 375 „TRIDENT”, která je součástí pozemku parc. č. 4706/1 v k. ú. Pustkovec, 
obec Ostrava, za účelem vybudování samostatných chráněných garážových stání 
pro elektrovozidla za účelem technologického zkoumání, v rozsahu dle přílohy č. 3 
předloženého materiálu, kdy úplná projektová dokumentace je přílohou č. 4 

pro společnost Moravskoslezské inovační centrum, a.s., Technologická 372/2, 708 00 
Ostrava-Pustkovec, IČO: 253 79 631, 

přičemž investorem stavebních úprav a uživatelem chráněných garážových stání bude 
společnost Porsche Engineering Services, s.r.o., se sídlem Radlická 714/113a, 158 00 Praha 5, 
IČO: 264 74 115 

za podmínek uvedených v příloze č. 5 a dle důvodové zprávy předloženého materiálu 
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RM_M 37 
Návrh dalšího postupu souvisejícího s realizací výs tavby 
administrativního objektu v k. ú. Moravská Ostrava,  obec Ostrava –
„TROJZUBEC” 
  
Usnesení číslo: 05206/RM1822/76 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

na straně prodávajícího s uzavřením dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě s předkupním právem 
a zákazem zcizení ev. č. 1133/2020/MJ ze dne 20. 4. 2020 

uzavřené mezi statutárním městem Ostrava a společností CONTERA Investment X s.r.o., 
se sídlem Černokostelecká 2247, 251 01 Říčany, IČO 080 08 094 

dle přílohy č. 5 předloženého materiálu  

  
2) ukládá 
  

primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, a náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 
předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 11.11.2020
 vedoucí odboru majetkového 
  
 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, MPA, T: 11.11.2020
 vedoucí odboru legislativního a právního 
  
 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 11.11.2020
 vedoucí odboru strategického rozvoje 
  

 
RM_M 38 
Návrh na neuzav ření dodatku k ve řejnoprávní smlouv ě o poskytnutí 
neinvesti ční účelové dotace z rozpo čtu statutárního m ěsta Ostravy 
  
Usnesení číslo: 05207/RM1822/76 

(zn.předkl.) 
86 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
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rozhodnout o neuzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí neinvestiční 
účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy: 

- ev. č. 0270/2020/SVZ uzavřené s právnickou osobou Asociace TRIGON, o.p.s., 
Skautská 1045/3, 708 00, Ostrava - Poruba, IČO: 27027686, dle přílohy č. 3 předloženého 
materiálu 

  
2) ukládá 
  

náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D., 
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh uvedený v bodě 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Mgr. Zdeněk Živčák, MPA, T: 11.11.2020
 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
  

 
RM_M 39 
Návrh na uzav ření dodatku č. 1 ke smlouv ě s ev. č. 1786/2020/SVZ/VZ 
na zajišt ění a realizaci akreditovaných vzd ělávacích kurz ů v rámci 
projektu „Podpora rozvoje sociální práce a služeb v  Ostrav ě”, 
reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015265, financovaného z Operačního 
programu Zam ěstnanost 
  
Usnesení číslo: 05208/RM1822/76 

(zn.předkl.) 
86 

k usnesení č. 04271/RM1822/63 

Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě na zajištění a realizaci akreditovaných vzdělávacích 
kurzů,  ev. č. 1786/2020/SVZ/VZ, uzavřené s Centrem sociálních služeb Ostrava, o. p. s., 
Jahnova 867/12, 709 00  Ostrava - Mariánské Hory, IČ 28659392, a to dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu 

  
 

RM_M 40 
Vystavení objednávky na nákup ochranných pom ůcek pro pot řebu
Magistrátu m ěsta Ostravy, p říspěvkových organizací a orgán ů města 
  
Usnesení číslo: 05209/RM1822/76 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
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  vystavení objednávky se společností US Europe Group s. r. o., se sídlem Sládkova 372/8, 
702 00  Ostrava - Moravská Ostrava, IČO 06779808, na nákup ochranných pomůcek - overalů, 
plášťů, návleků na obuv a pokrývek hlavy za celkovou cenu 438.780,-- Kč bez DPH 
dle důvodové zprávy 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: 06.11.2020
 vedoucí odboru kancelář primátora 
  

 
RM_M 41 
Souhlas s podáním žádostí o dotaci z Fondu na regen eraci ve řejných 
prostranství na sídlištích v rámci výzvy Státního f ondu podpory investic 
k projekt ům: „Regenerace sídlišt ě Kamenec - III. Etapa” a „Regenerace 
sídlišt ě Zábřeh - 2. etapa, Zele ň za Lunou” 
  
Usnesení číslo: 05210/RM1822/76 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 04431/RM1822/65 
  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s podáním žádosti o dotaci k projektu městského obvodu Slezská Ostrava „Regenerace sídliště 
Kamenec - III. etapa” pro Fond na regeneraci veřejných prostranství na sídlištích, Státního fondu 
podpory investic, program „Regenerace sídlišť”, dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  
2) souhlasí 
  

s podáním žádosti o dotaci k projektu městského obvodu Ostrava-Jih s názvem: „Regenerace 
sídliště Zábřeh - 2. etapa, Zeleň za Lunou” pro Fond na regeneraci veřejných prostranství 
na sídlištích, Státního fondu podpory investic, program „Regenerace sídlišť”, dle důvodové 
zprávy předloženého materiálu 

  
3) žádá 
  

městský obvod Slezská Ostrava 
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jako nositele projektu o zajištění veškerých úkonů spojených s podáním žádosti o dotaci včetně 
všech jejich příloh pro projekt dle bodu 1) tohoto usnesení v souladu s podmínkami výzvy 
č. 1/390/2020 Státního fondu podpory investic - program „Regenerace sídlišť”, v případě, 
že rada městského obvodu rozhodne o předložení žádosti o dotaci včetně financování projektu 
uvedeného v bodě 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Bc. Richard Vereš, T: 15.12.2020
 starosta městského obvodu Slezská Ostrava 
  
4) žádá 
  

městský obvod Ostrava-Jih 
jako nositele projektu o zajištění veškerých úkonů spojených s podáním žádosti o dotaci včetně 
všech jejich příloh pro projekt dle bodu 2) tohoto usnesení v souladu s podmínkami výzvy 
č. 1/390/2020 Státního fondu podpory investic - program „Regenerace sídlišť”, v případě, 
že rada městského obvodu a zastupitelstvo městského obvodu rozhodne o předložení žádosti 
o dotaci včetně financování projektu uvedeného v bodě 2) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Bc. Martin Bednář, T: 15.12.2020
 starosta městského obvodu Ostrava - Jih 
  

 
RM_M 42 
Návrh výpov ědi smlouvy o dílo č. 1209/2020/OŽP/VZ ze dne 18. 5. 2020 
  
Usnesení číslo: 05211/RM1822/76 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 
  
1) bere na vědomí 
  

žádost zhotovitele BAOBAB  - péče o zeleň, s.r.o., IČO: 26150646, se sídlem Alšova 5/3, 
252 62  Únětice dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) schvaluje 
  

odpověď žadateli dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
3) rozhodla 
  

vypovědět smlouvu o dílo č. 1209/2020/OŽP/VZ ze dne 18. 5. 2020 dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu 
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4) ukládá 
  

vedoucímu odboru ochrany životního prostředí 
zabezpečit veškeré potřebné úkony vyplývající z bodu 3) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., MBA, T: 10.11.2020
 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 
  

 
RM_M 43 
Navýšení neinvesti ční účelové dotace k částečnému krytí provozních 
a osobních náklad ů v roce 2020 obchodní spole čnosti D ům kultury 
města Ostravy, a.s. a rozší ření účelu použití 
  
Usnesení číslo: 05212/RM1822/76 

(zn.předkl.) 
42 

  
k usnesení č. 0631/ZM1822/11 
k usnesení č. 03405/RM1822/50 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o navýšení neinvestiční  účelové dotace obchodní společnosti Dům kultury města 
Ostravy, a.s., se sídlem ul. 28. října 2556/124, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava, 
IČO 47151595, na částečné krytí provozních a osobních nákladů vzniklých v roce 
2020, o rozšíření účelu použití a o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě ev. č. 0293/2020/KVA 
dle přílohy č. 3 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se: 
- s n i ž u j e 
  účelová rezerva na ORJ 120 
  na § 6409, pol. 5901, ÚZ 2020       o 2 000 tis. Kč 
- z v y š u j e 
  neinvestiční dotace na ORJ 160 
  na § 3392, pol. 5213, ORG 4257   o 2 000 tis. Kč 
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3) ukládá 
  

náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D., 
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí a schválení návrhy dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení 
na jeho zasedání dne 11.11.2020 

  
 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 11.11.2020
 vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit 
  

 
RM_M 44 
Navýšení neinvesti ční účelové dotace k částečnému krytí provozních 
a osobních náklad ů v roce 2020 obchodním spole čnostem 
AKORD & POKLAD, s.r.o. a rozší ření účelu použití 
  
Usnesení číslo: 05213/RM1822/76 

(zn.předkl.) 
42 

  
k usnesení č. 0631/ZM1822/11 
k usnesení č. 03406/RM1822/50 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o navýšení neinvestiční  účelové dotace obchodní společnosti AKORD & 
POKLAD, s.r.o., se sídlem náměstí SNP 1, PSČ 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 47973145, 
na částečné krytí provozních a osobních nákladů vzniklých v roce 2020 a o uzavření 
Dodatku č. 1 ke smlouvě ev. č. 0292/2020/KVA dle přílohy č. 3 a důvodové zprávy 
předloženého materiálu 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se: 
- s n i ž u j e 
  účelová rezerva na ORJ 120 
  na § 6409, pol. 5901, ÚZ 2020      o 4 250 tis. Kč 
- z v y š u j e 
  neinvestiční dotace na ORJ 160 
  na § 3392, pol. 5213, ORG 4259   o 4 250 tis. Kč 
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3) ukládá 
  

náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D., 
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí a schválení návrhy dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení 
na jeho zasedání dne 11.11.2020 

  
 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 11.11.2020
 vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit 
  

 
RM_M 45 
Návrh na prodej p řebyte čných movitých v ěcí ve vlastnictví statutárního 
města Ostravy - kontejnery 
  
Usnesení číslo: 05214/RM1822/76 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o prodeji přebytečných použitých movitých věcí: 
- kontejner plynový CO2 - inventární číslo 68570, cena dle znaleckého posudku 133 224,- Kč 
- kontejner sorbentový - inventární číslo 68571, cena dle znaleckého posudku 91 134,- Kč 

a o uzavření kupní smlouvy mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 
Ostrava, IČO 00845451,  a  Česká republika - Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, 170 34 
Praha 7, IČO 00007064, zastoupená Ministerstvem vnitra - generálním ředitelstvím Hasičského 
záchranného sboru České republiky, Kloknerova 26, 148 01 Praha 414, dle přílohy č. 4 
předloženého materiálu  za  dohodnutou kupní cenu 224 358,- Kč 

  
2) svěřuje 
  

pravomoc Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru hospodářské správy 
zajistil všechny úkony související s předáním použitých věcí specifikovaných v bodě 1) tohoto 
usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. René Bartoš, 
 vedoucí odboru hospodářské správy 
  

 
RM_M 46 
Stanovisko m ěsta k usnesení vlády ČR ve věci studie proveditelnosti 
vodního koridoru Dunaj - Odra - Labe 
  
Usnesení číslo: 05215/RM1822/76 

(zn.předkl.) 
80 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 
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Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

nesouhlasit s usnesením vlády České republiky č. 968 ze dne 5. října 2020  ke studii 
proveditelnosti vodního koridoru Dunaj - Odra - Labe a se zahájením přípravy Oderské větve 
v úseku Ostrava-Svinov - státní hranice ČR/Polsko - (Koźle) jako první části propojení Odra -
Dunaj ve výsledné variantě podle studie proveditelnosti 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

souhlasit s obsahem dopisu na předsedu vlády České republiky dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu 

  
3) ukládá 
  

náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové 
předložit materiál dle bodu 1) a 2) tohoto usnesení zastupitelstvu města 

  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., MBA, T: 11.11.2020
 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 
  

 
RM_M 47 
Návrh na zrušení části usnesení zastupitelstva m ěsta č. 1054/ZM1822/16 
a návrh na zám ěr města prodat nemovitou v ěc v k. ú. Martinov 
ve Slezsku, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 05216/RM1822/76 

(zn.předkl.) 
08 

  
k usnesení č. 1054/ZM1822/16 
  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem zrušit usnesení zastupitelstva města č. 1054/ZM1822/16 ze dne 16. 9. 2020 v bodě 2., 
kterým rozhodlo, že město nemá záměr prodat nemovitou věc v k. ú. Martinov ve Slezsku, obec 
Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřenou městskému obvodu Martinov 
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2) souhlasí 
  

s návrhem na záměr města prodat nemovitou věc v k. ú. Martinov ve Slezsku, obec Ostrava, 
ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřenou městskému obvodu, za kupní cenu v místě 
a čase obvyklou, stanovenou znaleckým posudkem, a to: 
- pozemek parc. č. 3435/22  

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

  
3) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 11.11.2020
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 48 
Žádost spole čnosti AKORD & POKLAD, s.r.o., o navýšení ú čelové 
investi ční dotace z rozpo čtu SMO a o rozší ření účelu použití 
  
Usnesení číslo: 05217/RM1822/76 

(zn.předkl.) 
42 

  
k usnesení č. 1040/ZM1014/16 
k usnesení č. 1567/ZM1014/22 
k usnesení č. 1660/ZM1014/23 
k usnesení č. 2527/ZM1014/32 
k usnesení č. 2656/ZM1014/33 
k usnesení č. 2788/ZM1014/34 
k usnesení č. 0709/ZM1418/10 
k usnesení č. 1174/ZM1418/18 
k usnesení č. 1497/ZM1418/23 
k usnesení č. 2258/ZM1418/35 
k usnesení č. 2426/ZM1418/37 
k usnesení č. 0286/ZM1822/5 
 
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
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rozhodnout o navýšení účelové investiční dotace a o rozšíření účelu použití dotace společnosti 
AKORD & POKLAD, s.r.o., se sídlem náměstí SNP 1, PSČ 700 30 Ostrava-Zábřeh,
IČO 47973145, na realizaci stavby „Rekonstrukce Domu kultury POKLAD” a o uzavření 
Dodatku č. 12 ke smlouvě ev. č. 1343/2012/KZ dle přílohy č. 3 a důvodové zprávy předloženého 
materiálu 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

uložit radě města zahrnout do návrhu rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2021 
částku představující nevyčerpanou část poskytnuté investiční dotace na realizaci stavby 
„Rekonstrukce Domu kultury POKLAD” 

  
3) ukládá 
  

náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D.,  
náměstkyni primátora Mgr. Zuzaně Bajgarové, 
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí body 1) a 2) tohoto usnesení na jeho zasedání dne 
11.11.2020 

  
 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 11.11.2020
 vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit 
  

 
RM_VZ 1 
Návrh na zadání ve řejné zakázky malého rozsahu „Evakua ční rozhlas 
Nové radnice - projektová dokumentace” 
  
Usnesení číslo: 05218/RM1822/76 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na zpracování projektové dokumentace evakuačního 
rozhlasu pro objekt Nové radnice firmě TEMAR spol. s r.o., Vítkovická 1708/17, Ostrava 
- Moravská Ostrava, IČO 60318929 za cenu nejvýše přípustnou 90.000,- Kč bez DPH 

  
 

 

 


