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Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 01.12.2020 
  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název zn.předkl. 

05374/RM1822/79 RM_M 0 Schválení programu 79. schůze rady města konané 

dne 01.12.2020 

35 

05375/RM1822/79 RM_M 1 Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava za měsíc 

říjen 2020 

25 

05376/RM1822/79 RM_M 2 Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění 

a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 20/2019 

o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 

a odstraňování komunálních odpadů, ve znění 

obecně závazné vyhlášky č. 5/2020 

07 

05377/RM1822/79 RM_M 3 Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se vydává 

cenová mapa stavebních pozemků města Ostravy 

07 

05378/RM1822/79 RM_M 4 Povolení výjimky ze stavební uzávěry vymezené 

kolem zlikvidovaného hlavního důlního díla 

(jámy) „Jindřich“ v k. ú. Slezská Ostrava 

89 

05379/RM1822/79 RM_M 5 Návrh na odpis 27 pohledávek statutárního města 

Ostravy 

07 

05380/RM1822/79 RM_M 6 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 

č. 07318-2019-4502-S-0592/02-UV-023-SU0449, 

evidenční číslo smlouvy SMO č.2958/2019/VZKÚ 

ke stavbě „Odkanalizování jižní části Svinova” 

05 

05381/RM1822/79 RM_M 7 Návrh na záměr města neprodat nemovitou věc 

v k. ú. Třebovice ve Slezsku, návrh na záměr města 

darovat nemovitou věc v k. ú. Poruba-sever a návrh 

na záměr města nesměnit nemovité věci v k. ú. 

Poruba, vše obec Ostrava 

08 

05382/RM1822/79 RM_M 8 Návrh na záměr města nezměnit/změnit nájemní 

smlouvu ev. č. 1681/2016/MJ ze dne 22. 6. 2016 

formou uzavření dodatku č. 1 

08 

05383/RM1822/79 RM_M 9 Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění 

a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 14/2013, 

Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn 

a doplňků 

28 

05384/RM1822/79 RM_M 10 Návrh na realizaci výběrového řízení 

pro poskytnutí transferů z rozpočtu statutárního 

města Ostravy za účelem zabezpečení prevence 

kriminality na rok 2021 

86 

05385/RM1822/79 RM_M 11 Informace o plnění usnesení zastupitelstva města 28 

05386/RM1822/79 RM_M 12 Návrh na změnu stanovených podmínek 

pro čerpání a vyúčtování investičních a účelových 

neinvestičních příspěvků poskytnutých 

příspěvkovým organizacím v oblasti sociální péče 

41 
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05387/RM1822/79 RM_M 13 Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 

č. 3224/2019/OI/VZKÚ ze dne 12.11.2019 

na realizaci stavby „Oprava vodovodu ve Staré 

Bělé, ulice Mitrovická” 

05 

05388/RM1822/79 RM_M 15 Návrh na uzavření smlouvy o spolupráci při tvorbě, 

aktualizaci a správě Digitální technické mapy 

Moravskoslezského kraje mezi statutárním městem 

Ostrava a Moravskoslezským krajem 

83 

05389/RM1822/79 RM_M 16 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 

05390/RM1822/79 RM_M 17 Návrh na odpis nedobytných pohledávek právnické 

osoby Městská nemocnice Ostrava, příspěvková 

organizace, IČO 00635162, se sídlem Nemocniční 

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

40 

05391/RM1822/79 RM_M 18 Udělení předchozího souhlasu zřizovatele 

s podáním žádosti o nadační příspěvek a udělení 

předchozího souhlasu s přijetím nadačního 

příspěvku do majetku příspěvkové organizace 

Domov Korýtko, příspěvková organizace, 

IČO 70631867, se sídlem Petruškova 2936/6, 700 

30 Ostrava - Zábřeh 

41 

05392/RM1822/79 RM_M 20 Návrh prováděcí smlouvy na technickou podporu 

produktu VMware se spol. MERIT GROUP a. s. 

83 

05393/RM1822/79 RM_M 21 Prodloužení platnosti Strategie prevence 

kriminality statutárního města Ostravy a Strategie 

protidrogové politiky statutárního města Ostravy 

86 

05394/RM1822/79 RM_M 22 Výjimka ze závazného limitu stanoveného 

Statutem města Ostravy a poskytnutí návratné 

finanční výpomoci z rozpočtu města městskému 

obvodu Krásné Pole 

07 

05395/RM1822/79 RM_M 24 Návrh Dodatku č. 1 ke Statutu Fondu pro rozvoj 

Městské nemocnice Ostrava 

86 

05396/RM1822/79 RM_M 25 Návrh na vyřazení movitých věcí z nájmu FK Stará 

Bělá z. s., návrh na rozhodnutí o přebytečnosti 

a neupotřebitelnosti 

08 

05397/RM1822/79 RM_M 26 Návrh na souhlas s realizací záměru stavby 

vodovodu s napojením na stávající vodovod 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy 

08 

05398/RM1822/79 RM_M 27 Schválení návrhu Plánu dopravní obslužnosti 

území statutárního města Ostravy na období 2021 - 

2025 

09 

05399/RM1822/79 RM_M 28 Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu 

statutárního města Ostravy v rámci dotačního 

programu fajnOVY prostor 2020 - 2021 

38 
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05400/RM1822/79 RM_M 29 Výběr nejvýhodnější nabídky úvěru ve výši 

50 mil. Kč na opravy a rekonstrukce pro městský 

obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

07 

05401/RM1822/79 RM_M 30 Kácení dřevin na pozemcích ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy 

84 

05402/RM1822/79 RM_M 31 Návrh zrušit usnesení rady města 

č. 05291/RM1822/78 ze dne 24. 11. 2020, bod 5) 

08 

05403/RM1822/79 RM_M 32 Rozdělení výnosu daně z hazardních her 07 

05404/RM1822/79 RM_M 33 Úprava rozpočtu 07 

05405/RM1822/79 RM_M 34 Smlouva o poskytování služeb technické podpory 83 

05406/RM1822/79 RM_M 35 Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 

č. 1609/2020/MJ/VZ - veřejná zakázka „Nová 

koncepce bydlení SMO”, poř. č. 041/2020 

08 

05407/RM1822/79 RM_M 36 Návrh na uzavření Smlouvy o vypořádání závazků 08 

05408/RM1822/79 RM_M 37 Zpracování průzkumu území a stávajícího objektu 

z hlediska zatížení vibracemi - návrh Dodatku č. 1 

05 

05409/RM1822/79 RM_M 38 Poskytnutí bezúročných zápůjček za účelem 

předfinancování výdajů na pořízení kotlů v rámci 

dotačního programu „Kotlíkové dotace 

v Moravskoslezském kraji - 3. výzva” 

80 

05410/RM1822/79 RM_M 39 Výběr nejvýhodnější nabídky úvěru pro městský 

obvod Slezská Ostrava ve výši 200 mil. Kč 

07 

05411/RM1822/79 RM_M 40 Předchozí souhlas rady města k nabytí nemovitostí 

do majetku města 

89 

05412/RM1822/79 RM_M 41 Zrušení obchodní společnosti Společnost 

pro využití letiště Ostrava-Mošnov, a.s. 

28 

05413/RM1822/79 RM_M 42 Návrh směnit nemovité věci v k. ú. Stará Bělá, 

návrh svěřit nemovitou věc městskému obvodu 

Stará Bělá, vše obec Ostrava 

08 

05414/RM1822/79 RM_M 43 Návrh na uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě 

o poskytnutí účelové neinvestiční dotace 

č. 0614/2020/KP spolku Jagello 2000 na pořádání 

Dnů NATO v Ostravě & Dnů Vzdušných sil 

Armády České republiky 2020 

01 

05415/RM1822/79 RM_M 44 Souhlas s přijetím dotace Ministerstva práce 

a sociálních věcí ČR programu reprodukce majetku 

113 310 Rozvoj a obnova materiálně technické 

základny sociálních služeb na období 2007 – 2018, 

pro projekt „Domov pro seniory Antošovice“ 

50 

05416/RM1822/79 RM_M 45 Návrh na souhlas s umístěním stavby pro městský 

obvod Mariánské Hory a Hulváky 

08 

05417/RM1822/79 RM_M 46 Nařízení města č. …/2020, kterým se pro účely 

dopravy vymezují na území města oblasti 

s placeným stáním 

09 

05418/RM1822/79 RM_M 47 Změna zřizovací listiny právnické osoby Domov 

pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, 

příspěvková organizace 

28 
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05419/RM1822/79 RM_M 48 Návrh na uzavření Dodatku č. 2 k veřejnoprávní 

smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu 

statutárního města Ostravy a návrh na uzavření 

Dohody o ukončení memoranda o spolupráci při 

uspořádání olympijského festivalu 

91 

05420/RM1822/79 RM_M 49 Návrh na uzavření nájemní smlouvy v k. ú. 

Moravská Ostrava, obec Ostrava 

08 

05421/RM1822/79 RM_M 50 Návrh na poskytnutí investičních a účelových 

neinvestičních příspěvků příspěvkovým 

organizacím v oblasti sociální péče 

86 

05422/RM1822/79 RM_M 51 Žádost o dotaci MSK na projektovou dokumentaci 

projektu Městečko bezpečí 

05 

05423/RM1822/79 RM_M 52 Návrh na souhlas s trvalým odnětím části pozemku 

ze zemědělského půdního fondu 

08 

05424/RM1822/79 RM_M 53 Návrh na uzavření smlouvy o nájmu plynárenského 

zařízení 

08 

05425/RM1822/79 RM_M 54 Žádost Ing. Libora Hrdiny a spolků Sportovní 

události v Ostravě, z. s., a Futsal club Ostrava, z. s., 

o uznání nákladů spojených s přípravou sportovní 

akce 

91 

05426/RM1822/79 RM_M 55 Návrh na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti 

k pozemku ve vlastnictví fyzické osoby pro SMO 

08 

05427/RM1822/79 RM_M 56 Návrh na vydání souhlasu s podnájmem 

a se zřízením trvalého pobytu - bytová jednotka 

č. 3037/8, k. ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava 

08 

05428/RM1822/79 RM_M 57 Návrh na záměr města pronajmout prostory 

sloužící podnikání v domě na ul. Střelniční 75/8, 

Ostrava-Moravská Ostrava 

08 

05429/RM1822/79 RM_M 58 Návrh prodat nemovité věci v k. ú. Vítkovice, obec 

Ostrava 

08 

05430/RM1822/79 RM_M 59 Návrh na změnu zakladatelských dokumentů 

obchodních společností se 100% majetkovou 

účastí města 

28 

05431/RM1822/79 RM_M 60 Návrh prodat pozemky ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy v k. ú. Mošnov, obec Mošnov 

v Malé rozvojové zóně Ostrava - Mošnov 

08 

05432/RM1822/79 RM_M 61 Návrh Dodatku č. 3 ke Statutu Fondu pro výstavbu 

nového koncertního sálu 

05 

05433/RM1822/79 RM_M 62 Návrh na prodej a návrh na zřízení služebnosti 

k části pozemku v k. ú. Slezská Ostrava, obec 

Ostrava 

08 

05434/RM1822/79 RM_M 63 Informace o cenách tepla a vody na rok 2021 07 

05435/RM1822/79 RM_MZP 1 Úprava platu ředitelky Střediska volného času 

Korunka, Ostrava - Mariánské Hory, p. o. 

31 

05436/RM1822/79 RM_MZP 2 Konkursní řízení na vedoucí pracovní místo 

ředitele/ky organizace Firemní školka města 

Ostravy, příspěvková organizace a ukončení 

dohody o provedení práce 

38 
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05437/RM1822/79 RM_VZ 1 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 

a uzavření objednávky na zpracování znaleckého 

posudku na cenu objektů PIANO a TANDEM 

v lokalitě technologického parku v Pustkovci 

pro účely vkladu do základního kapitálu 

společnosti Moravskoslezské inovační centrum 

Ostrava, a.s. 

38 

05438/RM1822/79 RM_VZ 2 Veřejná zakázka „Rozšíření ul. Hlučínské 

před křižovatkou s ul. Slovenskou”, 

poř. č. 153/2020 

05 

05439/RM1822/79 RM_VZ 3 Veřejná zakázka „Pracovně lékařské služby”, 

poř. č. 189/2020 

84 

05440/RM1822/79 RM_VZ 4 Veřejná zakázka „Údržba objektů na řece” 

poř. č. 182/2020 

84 

05441/RM1822/79 RM_VZ 5 VZMR Technická podpora aktivních zařízení 

CISCO se spol. ALEF NULA 

83 

05442/RM1822/79 RM_VZ 6 Vystavení objednávky na nákup 2 ks 

videokonferenčních setů Logitech Rally plus vůči 

spol. KompIT, s.r.o. 

83 

05443/RM1822/79 RM_VZ 7 Veřejná zakázka „Propojení Levobřežní 

a Havlíčkovo nábřeží - PD+IČ+AD - II.”, 

poř. č. 176/2020 

05 

05444/RM1822/79 RM_VZ 8 Veřejná zakázka „Městská nemocnice Ostrava - 

Modernizace pavilonu E2 II.”, poř. č. 129/2020 

05 

05445/RM1822/79 RM_VZ 9 Veřejná zakázka „CLAIRO - výsadba zeleně”, 

poř. č. 180/2020 

38 

  
Materiály, které byly staženy: 
  

 Materiál 
  

Název zn.předkl. 

  RM_M 14 Návrh na záměr pronajmout části pozemků 

na území statutárního města Ostravy 

08 

  RM_M 23 Poskytnutí neinvestičních účelových příspěvků 

příspěvkovým organizacím v oblasti sociální péče 

86 

  RM_M 19 Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě 

ev. č. 3380/2017/MJ ze dne 12. 12. 2017 

pro PRINTO, spol. s r.o. 

08 

  
Tiskové opravy: 
  
 Materiál 

  
Název zn.předkl. 

  RM_TO 1 Tisková oprava usnesení čís. 05193/RM1822/76 

ze dne 3. 11. 2020 bodu 1) 

08 
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RM_M 0 
Schválení programu 79. schůze rady města konané dne 01.12.2020 
  
Usnesení číslo: 05374/RM1822/79 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
program 79. schůze rady města konané dne 01.12.2020 

  

 
RM_M 1 
Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava za měsíc říjen 2020 
  
Usnesení číslo: 05375/RM1822/79 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
informaci o stavu veřejného pořádku za měsíc říjen 2020 

  

 
RM_M 2 
Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a doplňuje obecně 
závazná vyhláška č. 20/2019 o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 5/2020 
  
Usnesení číslo: 05376/RM1822/79 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

vydat obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 20/2019 

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 

a odstraňování komunálních odpadů, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 5/2020, 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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2) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 11.12.2020 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 3 
Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se vydává cenová mapa 
stavebních pozemků města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 05377/RM1822/79 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

vydat obecně závaznou vyhlášku, kterou se vydává cenová mapa stavebních pozemků města 

Ostravy, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 11.12.2020 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 4 
Povolení výjimky ze stavební uzávěry vymezené kolem zlikvidovaného 
hlavního důlního díla (jámy) „Jindřich“ v k. ú. Slezská Ostrava 
  
Usnesení číslo: 05378/RM1822/79 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 
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  o povolení výjimky ze zákazu stavební činnosti ve stavební uzávěře stanovené územním 

rozhodnutím č. 38/97 vydaným Magistrátem města Ostravy, odborem stavebně správním 

dne 17.02.1997 pod č. j. Výst/ÚSŘ/4795/9/96 pro území vymezené bezpečnostním pásmem 

zlikvidovaného hlavního důlního díla (jámy) „Jindřich“ v k. ú. Slezská Ostrava, a to za účelem 

umístění a realizace stavebního záměru „Novostavba rodinného domu, parc. č. 1100/3, 1101/1, 

1102/6, 1102/7 v k. ú. Slezská Ostrava“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 5 
Návrh na odpis 27 pohledávek statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 05379/RM1822/79 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o odpisu 27 pohledávek statutárního města Ostravy v celkové částce 1.233.065,96 Kč 

  

 
RM_M 6 
Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 
č. 07318-2019-4502-S-0592/02-UV-023-SU0449, evidenční číslo smlouvy 
SMO č.2958/2019/VZKÚ ke stavbě „Odkanalizování jižní části Svinova” 
  
Usnesení číslo: 05380/RM1822/79 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č.07318-2019-4502-S-0592/02-UV-023-SU0449, 

evidenční číslo smlouvy statutárního města Ostravy 2958/2019/VZKÚ, ze dne 17.10.2019, mezi 

smluvními stranami Ministerstvem financí ČR, se sídlem: Letenská 15, 118 10 Praha 1, 

IČO: 00006947 a statutárním městem Ostrava, se sídlem: Prokešovo nám. č. 8, 729 30 Ostrava, 

IČO: 00845451 na straně objednatele a společností HYDROSPOR spol. s r.o., 

se sídlem: Úprkova 3, 702 00 Ostrava - Přívoz, IČO: 47666374 na straně zhotovitele, 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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RM_M 7 
Návrh na záměr města neprodat nemovitou věc v k. ú. Třebovice 
ve Slezsku, návrh na záměr města darovat nemovitou věc v k. ú. 
Poruba-sever a návrh na záměr města nesměnit nemovité věci v k. ú. 
Poruba, vše obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 05381/RM1822/79 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) nesouhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat nemovitou věc v k. ú. Třebovice ve Slezsku, obec Ostrava, 

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

- část pozemku parc. č. 784/5 o výměře cca 22 m2 dle zákresu v katastrálním snímku, 

který je přílohou č. 1b předloženého materiálu 

  

2) souhlasí 

  
s návrhem na záměr města darovat nemovitou věc v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava, 

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

- část pozemku parc. č. 1503/1 ost. plocha, ost. komunikace o výměře 1234 m2, která byla 

dle geometrického plánu č. 2987-89/2020 vyhotoveného pro k. ú. Poruba-sever, oddělena a nově 

označena jako pozemek parc. č. 1503/185 ost. plocha, jiná plocha 

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

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

  

3) nesouhlasí 

  
s návrhem na záměr města směnit nemovitou věc v k. ú. Poruba, obec Ostrava, ve vlastnictví 

statutárního města Ostrava, svěřenou městskému obvodu, a to: 

- část pozemku parc. č. 1773/11 o výměře cca 768 m2, dle zákresu v katastrálním snímku, 

který je přílohou č. 3b předloženého materiálu 

za 

nemovitou věc ve vlastnictví fyzických osob, a to: 

- část pozemku parc. č. 1773/1 o výměře cca 768 m2, k. ú. Poruba, obec Ostrava, dle zákresu 

v katastrálním snímku, který je přílohou č. 3b předloženého materiálu 
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4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 11.12.2020 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 8 
Návrh na záměr města nezměnit/změnit nájemní smlouvu 
ev. č. 1681/2016/MJ ze dne 22. 6. 2016 formou uzavření dodatku č. 1 
  
Usnesení číslo: 05382/RM1822/79 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

   

o záměru  města změnit nájemní smlouvu ev. č. 1681/2016/MJ ze dne 22. 6. 2016, jejímž 

předmětem je pronájem části pozemku parc. č. 4462/5 - ostatní plocha, neplodná půda o výměře 

10 m
2
 v k. ú. Třebovice ve Slezsku, obec Ostrava, dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 1/1 

předloženého materiálu 

 

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

čl. III. Nájemné, a to stanovení výše nájemného na 100 000 Kč ročně + DPH 

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

čl. VI. Práva a povinnosti smluvních stran, a to k doplnění podmínek stanovených odborem 

dopravy 

 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 
 

  

 
RM_M 9 
Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a doplňuje obecně 
závazná vyhláška č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších 
změn a doplňků 
  
Usnesení číslo: 05383/RM1822/79 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 
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vydat obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění a doplňuje obecně závazná 

vyhláška č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu města 

  

 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, MPA, T: 11.12.2020 

 vedoucí odboru legislativního a právního 

  
 

RM_M 10 
Návrh na realizaci výběrového řízení pro poskytnutí transferů z rozpočtu 
statutárního města Ostravy za účelem zabezpečení prevence kriminality 
na rok 2021 
  
Usnesení číslo: 05384/RM1822/79 

(zn.předkl.) 
86 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
návrh „Všeobecných podmínek výběrového řízení pro poskytnutí transferů z rozpočtu 

statutárního města Ostravy za účelem zabezpečení prevence kriminality na rok 2021” 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
o vyhlášení výběrového řízení pro poskytnutí transferů z rozpočtu statutárního města 

Ostravy za účelem zabezpečení prevence kriminality na rok 2021 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

informovat starosty městských obvodů, ředitele příspěvkových organizací města a ředitele 

Městské policie Ostrava o rozhodnutí dle bodu 2) tohoto usnesení a schválení dle bodu 1) 

tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Zdeněk Živčák, MPA, T: 31.12.2020 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
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RM_M 11 
Informace o plnění usnesení zastupitelstva města 
  
Usnesení číslo: 05385/RM1822/79 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s předloženou kontrolou plnění usnesení zastupitelstva města s tím, že: 

a) usnesení dle přílohy č. 1 předloženého materiálu doporučuje zastupitelstvu města vyřadit 

ze sledování 

b) usnesení dle přílohy č. 2 předloženého materiálu doporučuje zastupitelstvu města ponechat 

ve sledování k další kontrole plnění usnesení zastupitelstva města 

  

2) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

předložit informaci o plnění usnesení zastupitelstva města dle bodu 1) tohoto usnesení 

ke schválení na 19. zasedání zastupitelstva města 

  

 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, MPA, T: 11.12.2020 

 vedoucí odboru legislativního a právního 

  
 

RM_M 12 
Návrh na změnu stanovených podmínek pro čerpání a vyúčtování 
investičních a účelových neinvestičních příspěvků poskytnutých 
příspěvkovým organizacím v oblasti sociální péče 
  
Usnesení číslo: 05386/RM1822/79 

(zn.předkl.) 
41 

  
k usnesení č. 0631/ZM1822/11 
k usnesení č. 02743/RM1822/40 
k usnesení č. 04486/RM1822/66 
k usnesení č. 04062/RM1822/61 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o změně stanovených podmínek pro čerpání a vyúčtování investičních a účelových 

neinvestičních příspěvků následujícím příspěvkovým organizacím, dle důvodové zprávy 

a přílohy č. 1, 2, 3 a 4 předloženého materiálu 
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a) Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková 

organizace, IČO 70631808, se sídlem Hladnovská 751/119, 712 00  Ostrava-Muglinov 

b) Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace, 

IČO 70631824, se sídlem Rybářská 1223/13, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory 

c) Domov Čujkovova, Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace, IČO 70631875, se sídlem 

Čujkovova 1717/25, 700 30 Ostrava - Zábřeh 

d) Domov Slunovrat, Ostrava - Přívoz, příspěvková organizace, IČO 70631841, se sídlem 

Na Mlýnici 203/5, 702 00 Ostrava - Přívoz 

  

 
RM_M 13 
Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 3224/2019/OI/VZKÚ 
ze dne 12.11.2019 na realizaci stavby „Oprava vodovodu ve Staré Bělé, 
ulice Mitrovická” 
  
Usnesení číslo: 05387/RM1822/79 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 1  ke smlouvě o dílo č. 3224/2019/OI/VZKÚ ze dne 12.11.2019 

mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí č. 8, 729 30 Ostrava, 

IČO: 00845451  a společností STASPO, spol. s r.o., Těšínská 114/254, 716 00 Ostrava, 

IČO: 41035704 na realizaci stavby „Oprava vodovodu ve Staré Bělé, ulice Mitrovická” 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 15 
Návrh na uzavření smlouvy o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě 
Digitální technické mapy Moravskoslezského kraje mezi statutárním 
městem Ostrava a Moravskoslezským krajem 
  
Usnesení číslo: 05388/RM1822/79 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření smlouvy o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy 

Moravskoslezského kraje mezi statutárním městem Ostrava a Moravskoslezským krajem, 

28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO: 70890692, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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RM_M 16 
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: 05389/RM1822/79 

(zn.předkl.) 
40 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

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

do vlastnictví právnické osoby Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, 

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

výši 213.716,00 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: 04.12.2020 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
 

RM_M 17 
Návrh na odpis nedobytných pohledávek právnické osoby Městská 
nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00635162, se sídlem 
Nemocniční 898/20a, 728 80 Ostrava - Moravská Ostrava. 
  
Usnesení číslo: 05390/RM1822/79 

(zn.předkl.) 
40 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s odpisem nedobytných pohledávek právnické osoby Městská nemocnice Ostrava, příspěvková 

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

v celkové výši 363.244,22 Kč a s úpravou 
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RM_M 18 
Udělení předchozího souhlasu zřizovatele s podáním žádosti o nadační 
příspěvek a udělení předchozího souhlasu s přijetím nadačního 
příspěvku do majetku příspěvkové organizace Domov Korýtko, 
příspěvková organizace, IČO 70631867, se sídlem Petruškova 2936/6, 
700 30 Ostrava - Zábřeh 
  
Usnesení číslo: 05391/RM1822/79 

(zn.předkl.) 
41 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
podání žádosti o nadační příspěvek od Nadačního fondu AVAST, IČO 24775401, se sídlem 

Pikrtova 1737/1a, 140 00 Praha 4 - Pankrác, do majetku Domova Korýtko, příspěvková 

organizace, IČO 70631867, se sídlem Petruškova 2936/6, 700 30 Ostrava - Zábřeh, na projekt 

„Spolu až do konce 2020” 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jan Seidler, T: 31.12.2020 

 ředitel Domova Korýtko, příspěvková organizace 

  
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 Domova Korýtko, příspěvková organizace, IČO 70631867 

  

3) ukládá 

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

vystavit za zřizovatele předchozí souhlas zřizovatele k nabytí nadačního příspěvku dle bodu 2) 

tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Zdeněk Živčák, MPA, T: 04.12.2020 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
 

RM_M 20 
Návrh prováděcí smlouvy na technickou podporu produktu VMware 
se spol. MERIT GROUP a. s. 
  
Usnesení číslo: 05392/RM1822/79 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 
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směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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1) rozhodla 

  
o uzavření prováděcí smlouvy č. 2020 - 003 k Rámcové dohodě na pořizování licencí 

k produktům VMware a souvisejících služeb ze dne 05. 11. 2020 se spol. MERIT GROUP a.s. 

se sídlem: Březinova 136/7, Hodolany, 779 00 Olomouc, IČO: 64609995 za cenu 558 386,74 Kč 

bez DPH dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 21 
Prodloužení platnosti Strategie prevence kriminality statutárního města 
Ostravy a Strategie protidrogové politiky statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 05393/RM1822/79 

(zn.předkl.) 
86 

  
k usnesení č. 1169/ZM1418/18 
k usnesení č. 1536/ZM1418/24 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

- schválit prodloužení platnosti Strategie prevence kriminality statutárního města Ostrava 

na období 2017-2021 do roku 2022 

- schválit prodloužení platnosti Strategie protidrogové politiky statutárního města Ostrava 

na období 2016-2020 do roku 2022 

  

2) ukládá 

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

předložit zastupitelstvu města ke schválení 

- návrh na prodloužení platnosti Strategie prevence kriminality statutárního města Ostrava 

na období 2017-2021 do roku 2022 

- návrh na prodloužení platnosti Strategie protidrogové politiky statutárního města Ostrava 

na období 2016-2020 do roku 2022 

  

  

 Vyřizuje: Mgr. Zdeněk Živčák, MPA, T: 11.12.2020 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
 

 

 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_M 22 
Výjimka ze závazného limitu stanoveného Statutem města Ostravy 
a poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu města městskému 
obvodu Krásné Pole 
  
Usnesení číslo: 05394/RM1822/79 

(zn.předkl.) 
07 

  
k usnesení č. 1030/ZM1822/16 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit výjimku ze závazného limitu stanoveného Obecně závaznou vyhláškou č. 14/2013, 

Statut města Ostravy, ve znění pozdějších předpisů, na základě které úhrnná výše peněžních 

prostředků poskytnutá městským obvodem Krásné Pole na dotace a bezúročné zápůjčky může 

činit maximálně 12 % jeho schváleného rozpočtu příjmů za rozpočtový rok 2021 dle důvodové 

zprávy předloženého materiálu  

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 1 580 000 Kč z rozpočtu 

statutárního města Ostravy městskému obvodu Krásné Pole k zajištění finančních prostředků 

příjemce k následnému poskytnutí dotace společnosti Dům seniorů v Krásném Poli s.r.o., 

IČO 04707214, se sídlem Družební 576, 725 26 Ostrava - Krásné Pole, za účelem výstavby 

Domu seniorů v Krásném Poli touto společností dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci mezi statutárním 

městem Ostravou a městským obvodem Krásné Pole k zajištění finančních prostředků příjemce 

k následnému poskytnutí dotace společnosti Dům seniorů v Krásném Poli s.r.o., IČO 04707214, 

se sídlem Družební 576, 725 26 Ostrava - Krásné Pole, za účelem výstavby Domu seniorů 

v Krásném Poli touto společností dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

předložit zastupitelstvu města k projednání návrhy dle bodů 1) až 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 11.12.2020 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 24 
Návrh Dodatku č. 1 ke Statutu Fondu pro rozvoj Městské nemocnice 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 05395/RM1822/79 

(zn.předkl.) 
86 

  
k usnesení č. 1153/ZM1418/18 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

schválit Dodatek č. 1 ke Statutu Fondu pro rozvoj Městské nemocnice Ostrava dle důvodové 

zprávy s úpravou a přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

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

předložit zastupitelstvu města návrh dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Zdeněk Živčák, MPA, T: 11.12.2020 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
 

RM_M 25 
Návrh na vyřazení movitých věcí z nájmu FK Stará Bělá z. s., návrh 
na rozhodnutí o přebytečnosti a neupotřebitelnosti 
  
Usnesení číslo: 05396/RM1822/79 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

  
o vyřazení movitých věcí z důvodu poškození zatopení vodou ze smlouvy o nájmu 

ev. č. 1704/2012/MJ ze dne 26. 6. 2012 ve znění Dodatku č. 1 ev. č. 1704D1/2020/MJ 

ze dne 15. 6. 2020  uzavřené s FK Stará Bělá, se sídlem Potoky 622/44, Stará Bělá, 724 00 

Ostrava, IČO 228 85 412 (jako nájemce), viz příloha č. 1 předloženého materiálu 

  

2) svěřuje 

  
pravomoc Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím vedoucího odboru  hospodářské 

správy 

zajistil úkony související s fyzickým převzetím vyřazených poškozených movitých věcí 

specifikované v příloze č. 1 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Ing. René Bartoš, T: 11.12.2020 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
3) rozhodla 

  
o neupotřebitelnosti a likvidaci věšákové stěny včetně horních skříněk a sezení 

(lavice), inv. číslo 147524, rok zařazení 2014, v pořizovací ceně 29.884,58 Kč, viz příloha č. 1 

předloženého materiálu 

  

4) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru hospodářské správy 

zajistil fyzickou likvidaci movitých věcí uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Ing. René Bartoš, T: 11.12.2020 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
5) jmenuje 

  
likvidační komisi ve složení: 

předseda: Bc. Petr Mlýnek, za odbor hospodářské správy 

členové:  Lucie Boháčová, za odbor hospodářské správy 

               Jana Uhlářová, za odbor majetkový 

               Ing. Zdeněk Palička, za FK Stará Bělá 

               Radovan Restl, za KASCH - interiér s.r.o. 

  
  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

  
likvidační komisi 

vyhotovit zápis o provedené likvidaci 

  

 Vyřizuje: Bc. Petr Mlýnek, T: 18.12.2020 

 vedoucí oddělení technického 

  
 

RM_M 26 
Návrh na souhlas s realizací záměru stavby vodovodu s napojením 
na stávající vodovod ve vlastnictví statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 05397/RM1822/79 

(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 záměru stavby vodovodu s  napojením na stávající vodovod ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy: 

parc. č. 2070/1 - ostatní plocha, zeleň, 

v k. ú. Hrabová, obec Ostrava, 

pro investora: 

INDUSTRY COATS CZ, s.r.o. 

se sídlem č. p. 504, 739 11 Janovice 

IČO: 268 27 433, 

v rámci stavby „Vodovodní řad a přípojky, areál Tajga, k. ú. Hrabová” 

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

  

 
RM_M 27 
Schválení návrhu Plánu dopravní obslužnosti území statutárního města 
Ostravy na období 2021 - 2025 
  
Usnesení číslo: 05398/RM1822/79 

(zn.předkl.) 
09 

  
Rada města 

  
  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

  
zastupitelstvu města 

vyhradit si schválení Plánu dopravní obslužnosti území statutárního města Ostravy na období 

2021 - 2025 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o schválení Plánu dopravní obslužnosti území statutárního města Ostravy na období 

2021 - 2025 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Vladimíru Cigánkovi 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí body 1) a 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Břetislav Glumbík, T: 11.12.2020 

 vedoucí odboru dopravy 

  
 

RM_M 28 
Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu statutárního města 
Ostravy v rámci dotačního programu fajnOVY prostor 2020 - 2021 
  
Usnesení číslo: 05399/RM1822/79 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 0735/ZM1822/12 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
- s návrhem na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy v rámci 

dotačního programu fajnOVY prostor dle přílohy č. 3 a důvodové zprávy předloženého 

materiálu 

- s uzavřením veřejnoprávních smluv o poskytnutí účelových dotací mezi statutárním městem 

Ostrava a žadateli o dotaci dle příloh č. 3 až 5 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  
  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

  
zastupitelstvu města 

- rozhodnout o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy v rámci 

dotačního programu fajnOVY prostor dle přílohy č. 3 a důvodové zprávy předloženého 

materiálu 

- rozhodnout o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí účelových dotací mezi statutárním 

městem Ostrava a žadateli o dotaci dle příloh č. 3 až 5 a důvodové zprávy předloženého 

materiálu  

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

snižuje se účelová rezerva 

ORJ 300, § 3745, pol. 5901                                                o          1 634 tis. Kč 

snižuje účelová rezerva 

ORJ 300, § 3636, pol. 5901, ÚZ 3636                                o             141 tis. Kč 

zvyšují se neinvestiční transfery spolkům 

ORJ 300, § 3745, pol. 5222                                                o          1 095 tis. Kč 

zvyšují se investiční transfery spolkům 

ORJ 300, § 3745, pol. 6322                                                o             180 tis. Kč 

zvyšují se neinvestiční transfery společenstvím vlastníků jednotek 

ORJ 300, § 3745, pol. 5225                                                o             234 tis. Kč 

zvyšují se neinvestiční transfery společenstvím vlastníků jednotek 

ORJ 300, § 3745, pol. 5225, ÚZ 3636                                o             141 tis. Kč 

zvyšují se investiční transfery společenstvím vlastníků jednotek 

ORJ 300, § 3745, pol. 6324                                                o             125 tis. Kč 

  

4) ukládá 

  
náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové 

předložit zastupitelstvu města návrh dle bodů 2) a 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 11.12.2020 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_M 29 
Výběr nejvýhodnější nabídky úvěru ve výši 50 mil. Kč na opravy 
a rekonstrukce pro městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 
  
Usnesení číslo: 05400/RM1822/79 

(zn.předkl.) 
07 

  
k usnesení č. 04648/RM1822/68 
k usnesení č. 04878/RM1822/71 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o výběru nejvýhodnější nabídky úvěru pro statutární město Ostrava ve výši 50 mil. Kč 

na základě Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ve znění přílohy č. 2 předloženého 

materiálu od poskytovatele: 

Československá obchodní banka, a. s. 

se sídlem: Radlická 333/150, 150 57 Praha 5 

IČO: 00001350 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření Smlouvy o úvěru mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. 8, 

729 30 Ostrava, IČO: 00845451 a Československou obchodní bankou, a. s., Radlická 333/150, 

150 57  Praha 5, IČO: 00001350 dle návrhu smlouvy ve znění přílohy č. 3 předloženého 

materiálu  

  

3) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 11.12.2020 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 30 
Kácení dřevin na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 05401/RM1822/79 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

  
a) s kácením 4 ks dubů o obvodech kmenů 180 cm, 220 cm, 190 cm a 200 cm rostoucích 

na pozemku parc. č. 263/3 - vodní plocha, k. ú. Výškovice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

b) s kácením 1 ks třešně ptačí o obvodu kmene 138 cm rostoucí na pozemku parc. č. 654/7 - 

ostatní plocha, k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

c) s kácením 1 ks jasanu ztepilého o obvodu kmene 243 cm rostoucího na pozemku parc. č. 577 

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

d) s kácením 1 ks jírovce maďalu o obvodu kmene 188 cm rostoucího na pozemku 

parc. č. 1095/4 - ostatní plocha, k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, dle přílohy č. 4 

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 1d) tohoto usnesení  

  

 Vyřizuje: Ing. René Bartoš, T: 11.12.2020 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
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: 11.12.2020 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

RM_M 31 
Návrh zrušit usnesení rady města č. 05291/RM1822/78 
ze dne 24. 11. 2020, bod 5) 
  
Usnesení číslo: 05402/RM1822/79 

(zn.předkl.) 
08 

  
k usnesení č. 05291/RM1822/78 
  
Rada města 

  
  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

  
zrušit své usnesení č. 05291/RM1822/78 ze dne 24. 11. 2020, bod 5), kterým souhlasila 

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

ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřenou městskému obvodu Michálkovice, 

a to pozemek p. p. č. 17/139 

  

 
RM_M 32 
Rozdělení výnosu daně z hazardních her 
  
Usnesení číslo: 05403/RM1822/79 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
rozdělení prostředků výnosu daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her 

a výnosu dílčí daně z technických her městským obvodům dle důvodové zprávy předloženého 

materiálu 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

snižuje účelová rezerva 

na § 6409, pol. 5901, ÚZ 1355, ORJ 120 o 24 153 tis. Kč 

zvyšují daňové příjmy 

na pol. 1381, ORJ 120 o 2 463 tis. Kč 

zvyšují neinvestiční převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje 

na § 6330, pol. 5437, ÚZ 1355, ORJ 120, org. 502 o 22 235 tis. Kč 

                                                                   org. 506 o 1 571 tis. Kč 

                                                                   org. 516 o 762 tis. Kč 

                                                                   org. 519 o 2 048 tis. Kč 

Městské obvody dle důvodové zprávy 

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

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 1355, celkem o 26 616 tis. Kč 

- zvýší výdaje/sníží příjmy 

na § xxxx, pol. xxxx celkem o 26 616 tis. Kč 
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3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.12.2020 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 33 
Úprava rozpočtu 
  
Usnesení číslo: 05404/RM1822/79 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

- kapitálové příjmy 

na § 3639, pol. 3113, ORJ 137 o 81 tis. Kč (C.3.) 

  

- běžné výdaje 

(C.1.) na ORJ 230, § 5522, pol. 5169, org. 8265 o 14 tis. Kč 

                                            pol. 5171, org. 8265 o 494 tis. Kč 

(C.2.) na ORJ 121, § 5512, pol. 5139 o 12 tis. Kč 

                                            pol. 5171 o 106 tis. Kč 

(C.3.) na ORJ 121, § 5512, pol. 5139 o 21 tis. Kč 

                                            pol. 5171 o 60 tis. Kč 

na § 3326, pol. 5139, ORJ 200 o 2 tis. Kč (C.4.) 

na § 6112, pol. 5026, ORJ 135 o 216 tis. Kč (C.5.) 

(C.6.) na ORJ 135, § 5213, pol. 5021 o 62 tis. Kč 

                                            pol. 5031 o 16 tis. Kč 

                                            pol. 5032 o 6 tis. Kč 

na § 4357, pol. 5137, ORJ 133 o 283 tis. Kč (C.7.) 

(C.8.) na ORJ 133, § 6171, pol. 5162 o 1 150 tis. Kč 

                                            pol. 5169 o 3 306 tis. Kč 

na § 6310, pol. 5141, org. 4506 o 600 tis. Kč (C.9.) 

na § 3612, pol. 5171, ORJ 137 o 80 tis. Kč (C.10.) 

na § 6409, pol. 5909, ORJ 137 o 350 tis. Kč (C.11.) 
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- kapitálové výdaje 

(C.1.) na ORJ 230, § 2212, pol. 6121, org. 3268 o 525 tis. Kč 

                                                             ÚZ 95, org. 3268 o 240 tis. Kč 

                               § 2219, pol. 6121, org. 8191 o 91 tis. Kč 

                               § 3314, pol. 6121, org. 8191 o 106 tis. Kč 

                               § 2221, pol. 6121, org. 3202 o 2 655 tis. Kč 

                               § 3392, pol. 6121, org. 8202 o 83 tis. Kč 

                               § 3612, pol. 6121, org. 8189 o 11 tis. Kč 

                               § 3745, pol. 6121, org. 5045 o 140 tis. Kč 

z v y š u j e 

- rozpočtová rezerva 

na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 3 301 tis. Kč (E.1.) 

s n i ž u j í 

- ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol 4116, ÚZ 35015, ORJ 120 o 50 tis. Kč (A.1.) 

- běžné výdaje 

(C.1.) na ORJ 230, § 3639, pol. 5122 o 400 tis. Kč 

                                            pol. 5166 o 920 tis. Kč 

                                            pol. 5169, org. 3245 o 200 tis. Kč 

(C.2.) na ORJ 121, § 5512, pol. 5132 o 54 tis. Kč 

                                            pol. 5137 o 39 tis. Kč 

                                            pol. 5167 o 21 tis. Kč 

                                            pol. 5169 o 2 tis. Kč 

                                            pol. 5175 o 2 tis. Kč 

na § 3326, pol. 5171, ORJ 200 o 2 tis. Kč (C.4.) 

na § 6112, pol. 5023, ORJ 135 o 216 tis. Kč (C.5.) 

na § 5213, pol. 5139, ORJ 200 o 84 tis. Kč (C.6.) 

na § 4357, pol. 5162, ORJ 133 o 283 tis. Kč (C.7.) 

na § 6171, pol. 5168, ORJ 133 o 4 456 tis. Kč (C.8.) 

na § 6310, pol. 5141, org. 4504 o 600 tis. Kč (C.9.) 

na § 3639, pol. 5909, ORJ 137 o 80 tis. Kč (C.10.) 

(C.11.) na ORJ 137, § 3639, pol. 5909 o 200 tis. Kč 

                                              pol. 5164 o 100 tis. Kč 

                                              pol. 5122 o 50 tis. Kč 

na § 4350, pol. 5909, ORJ 180 o 3 301 tis. Kč (E.1.) 

- kapitálové výdaje 

(C.1.) na ORJ 230, § 4357, pol. 6121, org. 6035 o 350 tis. Kč 

                                                             ÚZ 95, org. 6035 o 226 tis. Kč 

                               § 4357, pol. 6121, org. 6036 o 330 tis. Kč 

                                                             ÚZ 95, org. 6036 o 14 tis. Kč 

                               § 6171, pol. 6121, org. 8179 o 1 800 tis. Kč 
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                                                             org. 8186 o 119 tis. Kč 

- neinvestiční transfery 

na § 3592, pol. 5336, ÚZ 35015, ORJ 170, org. 4241 o 50 tis. Kč (A.1.)  

  

2) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.12.2020 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 34 
Smlouva o poskytování služeb technické podpory 
  
Usnesení číslo: 05405/RM1822/79 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy o poskytování služeb technické podpory se společností Solutia, s.r.o. 

se sídlem Petrohradská 390/46, 101 00  Praha 10, IČO 27127982, dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

 
RM_M 35 
Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1609/2020/MJ/VZ - 
veřejná zakázka „Nová koncepce bydlení SMO”, poř. č. 041/2020 
  
Usnesení číslo: 05406/RM1822/79 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1609/2020/MJ/VZ ze dne 5. 6. 2020  uzavřené 

mezi statutárním městem Ostrava, Palackého nám. č. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 

a společností PROCES-Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o., Moravská č. 758/95, 700 30 

Ostrava - Hrabůvka, IČO: 28576217, dle přílohy č. 3 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

 
  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 30/65  
  

RM_M 36 
Návrh na uzavření Smlouvy o vypořádání závazků 
  
Usnesení číslo: 05407/RM1822/79 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně obdarovaného uzavřít Smlouvu o vypořádání závazků týkajících se  uzavřené darovací 

smlouvy ev. č. smlouvy 2855/2018/MJ, jejímž předmětem bylo darování movité věci - kovové 

plastiky umístěné na pozemku parc. č. 4183 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, s dárcem: 

PNP Praha, a.s. 

se sídlem Pštrossova 202/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, 

IČO: 158 91 151, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 37 
Zpracování průzkumu území a stávajícího objektu z hlediska zatížení 
vibracemi - návrh Dodatku č. 1 
  
Usnesení číslo: 05408/RM1822/79 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 04836/RM1822/70 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2420/2020/OI/VZ ze dne 21.09.2020. 

na zpracování průzkumu území a stávajícího objektu z hlediska zatížení vibracemi v rámci akce: 

„Koncertní hala města Ostravy“, uzavřené mezi Statutárním městem Ostrava, 

Prokešovo nám. č. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 a SONING Praha s.r.o, 

Pod Hájkem 406/1a, 180 00 Praha, IČO: 25650751 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

s úpravou  
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RM_M 38 
Poskytnutí bezúročných zápůjček za účelem předfinancování výdajů 
na pořízení kotlů v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace 
v Moravskoslezském kraji - 3. výzva” 
  
Usnesení číslo: 05409/RM1822/79 

(zn.předkl.) 
80 

  
k usnesení č. 01607/RM1822/25 
k usnesení č. 0421/ZM1822/7 
k usnesení č. 01978/RM1822/29 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí bezúročné zápůjčky ve výši 150 000 Kč fyzické osobě uvedené 

ve smlouvě v příloze č. 1 předloženého materiálu za účelem předfinancování výdajů na pořízení 

nového zdroje vytápění v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském 

kraji - 3. výzva” a o uzavření příslušné smlouvy o zápůjčce dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu mezi statutárním městem Ostrava a shora uvedenou fyzickou osobou 

  

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: 11.12.2020 

 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 

  
 

RM_M 39 
Výběr nejvýhodnější nabídky úvěru pro městský obvod Slezská Ostrava 
ve výši 200 mil. Kč 
  
Usnesení číslo: 05410/RM1822/79 

(zn.předkl.) 
07 

  
k usnesení č. 04652/RM1822/68 
k usnesení č. 1007/ZM1822/16 
k usnesení č. 04857/RMm1822/13 
  
Rada města 
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1) rozhodla 

  
o výběru nejvýhodnější nabídky úvěru pro městský obvod Slezská Ostrava ve výši 200 mil. Kč 

na základě Protokolu o jednání hodnotící komise ve znění přílohy č. 2 od poskytovatele 

Komerční banka, a.s. 

se sídlem: Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1 

IČO 45317054 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření Smlouvy o úvěru mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. 8, 

729 30 Ostrava, IČO 00845451 a Komerční bankou, a.s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1, 

IČO 45317054 dle návrhu smlouvy ve znění přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 11.12.2020 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 40 
Předchozí souhlas rady města k nabytí nemovitostí do majetku města 
  
Usnesení číslo: 05411/RM1822/79 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
1) vydává 

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

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

• nabytí pozemku parc. č. 634/9 o výměře 89 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, pro městský 

obvod Ostrava-Jih, 

• nabytí pozemku parc. č. 90/2 o výměře 63 m2 v k. ú. Slezská Ostrava, pro městský obvod 

Slezská Ostrava 
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2) nevydává 

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

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

• nabytí budovy - garáže, stojící na pozemku parc. č. 690/25 v k. ú. Radvanice, pro městský 

obvod Radvanice a Bartovice 

  

 
RM_M 41 
Zrušení obchodní společnosti Společnost pro využití letiště 
Ostrava-Mošnov, a.s. 
  
Usnesení číslo: 05412/RM1822/79 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

souhlasit se zrušením obchodní společnosti Společnost pro využití letiště Ostrava-Mošnov, a.s., 

IČO: 607 92 914, se sídlem č. p. 316, 742 51 Mošnov, s likvidací, a to ke dni 01.01.2021 

  

2) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

předložit zastupitelstvu města návrh dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, MPA, T: 11.12.2020 

 vedoucí odboru legislativního a právního 

  
 

RM_M 42 
Návrh směnit nemovité věci v k. ú. Stará Bělá, návrh svěřit nemovitou 
věc městskému obvodu Stará Bělá, vše obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 05413/RM1822/79 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem směnit 
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nemovitou věc ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřenou městskému obvodu,  v k. ú. 

Stará Bělá, obec Ostrava, a to: 

 -  část pozemku parc. č.  1830/10, díl b) o výměře 11 m2, oddělenou dle geometrického 

plánu č. 3451-360a/2019, vyhotoveného pro k. ú. Stará Bělá, sloučenou do pozemku 

parc. č. 1830/1       

za  

nemovitou věc v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava ve vlastnictví xxxxxxx xxxxxxxxxx, rok 

narození xxxx, bydliště xxxxxxxx č. p. xxx/x, xxxxx xxxx, xxx xx xxxxxx, a to: 

- část pozemku parc. č. 1830/1 o výměře 11 m2, oddělenou dle geometrického plánu 

č. 3451-360a/2019, vyhotoveného pro k. ú. Stará Bělá, nově označenou jako pozemek 

parc. č. 1830/13   

a s návrhem uzavřít směnnou smlouvu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu     

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

vyhradit si rozhodnutí označit část pozemku parc. č. 1830/1 o výměře 11 m2, 

oddělenou dle geometrického plánu č. 3451-360a/2019, vyhotoveného pro k. ú. Stará Bělá, nově 

označenou jako pozemek parc. č. 1830/13,  jakožto majetek svěřený městskému obvodu Stará 

Bělá, dle čl. 9 odst. (1) písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, 

v platném znění, za podmínky, že statutární město Ostrava nebude uvedenou část pozemku 

do svého vlastnictví   

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

označit část pozemku parc.č. 1830/1 o výměře 11 m2, oddělenou dle geometrického 

plánu č. 3451-360a/2019, vyhotoveného pro k. ú. Stará Bělá, nově označenou jako pozemek 

parc. č. 1830/13, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Stará Bělá, dle čl. 9 odst. (1) písm. 

b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, v platném znění, za podmínky, 

že statutární město Ostrava nebude uvedenou část pozemku do svého vlastnictví    

  

4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 11.12.2020 

 vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 43 
Návrh na uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí účelové 
neinvestiční dotace č. 0614/2020/KP spolku Jagello 2000 na pořádání 
Dnů NATO v Ostravě & Dnů Vzdušných sil Armády České republiky 2020 
  
Usnesení číslo: 05414/RM1822/79 

(zn.předkl.) 
01 

  
k usnesení č. 0683/ZM1822/12 
k usnesení č. 0915/ZM1822/15 
k usnesení č. 1021/ZM1822/16 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

neschválit úpravu podmínek použití účelové neinvestiční dotace spolku Jagello 2000, z. s. 

se sídlem Mariánské náměstí 10, 709 00  Ostrava - Mariánské Hory, IČO 70640866, 

na pořádání Dnů NATO v Ostravě & Dnů Vzdušných sil Armády České republiky 2020 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout neuzavřít dodatek č. 3 veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční 

dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

předložit zastupitelstvu města návrhy dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Bc. Michal Bayer, T: 11.12.2020 

 vedoucí odboru kancelář primátora 

  
 

RM_M 44 
Souhlas s přijetím dotace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR 
programu reprodukce majetku 113 310 Rozvoj a obnova materiálně 
technické základny sociálních služeb na období 2007 – 2018, pro projekt 
„Domov pro seniory Antošovice“ 
  
Usnesení číslo: 05415/RM1822/79 

(zn.předkl.) 
50 
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k usnesení č. 07476/RM1418/106 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s přijetím dotace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR z programu reprodukce majetku 

113 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb na období 2007 – 

2018, pro projekt „Domov pro seniory Antošovice“, dle důvodové zprávy předloženého 

materiálu a příloh č. 1 a č. 2 za podmínky souhlasu Zastupitelstva města Ostravy s podmínkami, 

které jsou přílohou č. 2 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

vyslovit souhlas s podmínkami udržitelnosti projektu, které jsou přílohou č. 2 předloženého 

materiálu 

  

3) žádá 

  
městský obvod Slezská Ostrava 

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

  

 Vyřizuje: Bc. Richard Vereš, T: 31.07.2022 

 starosta městského obvodu Slezská Ostrava 

  
4) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

předložit zastupitelstvu města návrh dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Bc. Richard Vereš, T: 11.12.2020 

 starosta městského obvodu Slezská Ostrava 

  
 

RM_M 45 
Návrh na souhlas s umístěním stavby pro městský obvod Mariánské 
Hory a Hulváky 
  
Usnesení číslo: 05416/RM1822/79 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
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1) souhlasí 

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

předpisů, se stavbou „Rekonstrukce ul. JAHNOVA”, realizované mj. na: 

- části pozemku p. p. č.751/12 a 

- části pozemku p. p. č. 751/27, 

oba v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava 

dle koordinačního a katastrálního situačního výkresu, který je přílohou č. 2 předloženého 

materiálu, 

pro žadatele městský obvod Mariánské Hory a Hulváky 

  

 
RM_M 46 
Nařízení města č. …/2020, kterým se pro účely dopravy vymezují 
na území města oblasti s placeným stáním 
  
Usnesení číslo: 05417/RM1822/79 

(zn.předkl.) 
09 

  
Rada města 

  
1) vydává 

  
Nařízení města č. 11/2020, kterým se pro účely organizace dopravy vymazují na území města 

oblasti s placeným stáním 

  

 
RM_M 47 
Změna zřizovací listiny právnické osoby Domov pro seniory Iris, Ostrava 
- Mariánské Hory, příspěvková organizace 
  
Usnesení číslo: 05418/RM1822/79 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstva města  

schválit dodatek č. 10 ke zřizovací listině ze dne 21.05.2014 právnické osoby Domov 

pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace, dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu  
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2) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

předložit zastupitelstvu města návrh dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, MPA, T: 11.12.2020 

 vedoucí odboru legislativního a právního 

  
 

RM_M 48 
Návrh na uzavření Dodatku č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí 
účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy a návrh 
na uzavření Dohody o ukončení memoranda o spolupráci při uspořádání 
olympijského festivalu 
  
Usnesení číslo: 05419/RM1822/79 

(zn.předkl.) 
91 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření Dodatku č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové dotace 

z rozpočtu statutárního města Ostravy č. 0026/2019/ŠaS, se společností Olympic Festival s.r.o., 

se sídlem Benešovská 1925/6, 101 00 Praha 10, IČO 06323375, dle přílohy č. 6 předloženého 

materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření Dohody o ukončení memoranda o spolupráci při uspořádání 

Olympijského festivalu č. 3387/2018/ŠaS, se spolkem Český olympijský výbor, se sídlem 

Benešovská 1925/6, 101 00 Praha 10, IČO 48546607, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

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

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

  

 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 11.12.2020 

 vedoucí odboru školství a sportu 
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RM_M 49 
Návrh na uzavření nájemní smlouvy v k. ú. Moravská Ostrava, 
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 05420/RM1822/79 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně nájemce uzavřít nájemní smlouvu na pronájem nebytového prostoru o celkové výměře 

289 m2 v 1. podzemním podlaží, budovy č. p. 3117, občanská vybavenost, která je součástí 

pozemku parc. č. 241/4, zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

se společností NBC Office a.s., IČO: 268 81 420, se sídlem 28. října 3117/61, 

702 00  Ostrava-Moravská Ostrava, 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 50 
Návrh na poskytnutí investičních a účelových neinvestičních příspěvků 
příspěvkovým organizacím v oblasti sociální péče 
  
Usnesení číslo: 05421/RM1822/79 

(zn.předkl.) 
86 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí investičních příspěvků následujícím příspěvkovým organizacím v celkové 

výši 8 257 tis. Kč, dle předloženého materiálu a důvodové zprávy: 

a) Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace, 

IČO 70631824, se sídlem Rybářská 1223/13, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory, 

ve výši 750 tis. Kč 

b) Domov Slunečnice Ostrava, příspěvková organizace, IČO 70631883, se sídlem 

Opavská 4472/76, 708 00 Ostrava - Poruba, ve výši 3 601 tis. Kč 

c) Domov Korýtko, příspěvková organizace, IČO 70631867, se sídlem Petruškova 2936/6, 

700 30  Ostrava - Zábřeh, ve výši 186 tis. Kč 

d) Domov Čujkovova, Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace, IČO 70631875, se sídlem 

Čujkovova 1717/25, 700 30 Ostrava - Zábřeh, ve výši 2 567 tis. Kč 

e) Domov Slunovrat, Ostrava - Přívoz, příspěvková organizace, IČO 70631841, se sídlem 
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na Mlýnici 203/5, 702 00 Ostrava - Přívoz, ve výši 550 tis. Kč 

f) Domov Sluníčko, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace, IČO 70631832, se sídlem 

Syllabova 2886/19, 703 00 Ostrava - Vítkovice, ve výši 87 tis. Kč 

g) Domov pro pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace, 

IČO 70631816, se sídlem Bohumínská 1056/71, 710  00 Ostrava - Slezská Ostrava, ve výši 91 

tis. Kč 

h) Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková 

organizace, IČO 70631808, se sídlem Hladnovská 751/119, 712 00 Ostrava - Muglinov, ve výši 

425 tis. Kč 

  

2) rozhodla 

  
o poskytnutí účelových neinvestičních příspěvků následujícím příspěvkovým organizacím 

v celkové výši 1 184 tis. Kč, dle předloženého materiálu a důvodové zprávy: 

a) Domov Slunečnice Ostrava, příspěvková organizace, IČO 70631883, se sídlem 

Opavská 4472/76, 708 00 Ostrava - Poruba, ve výši 64 tis. Kč 

b) Domov Korýtko, příspěvková organizace, IČO 70631867, se sídlem Petruškova 2936/6, 

700 30 Ostrava - Zábřeh, ve výši 65 tis. Kč 

c) Domov Magnolie, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace, IČO 70631859, se sídlem 

Sirotčí 474/56, 703 00 Ostrava - Vítkovice, ve výši 186 tis. Kč 

d) Domov Slunovrat, Ostrava - Přívoz, příspěvková organizace, IČO 70631841, se sídlem 

Na Mlýnici 203/5, 702 00 Ostrava - Přívoz, ve výši 640 tis. Kč 

e) Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace, IČO 70631816, 

se sídlem Bohumínská 1056/71, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava, ve výši 154 tis. Kč 

f) Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková 

organizace, IČO 70631808, se sídlem Hladnovská 751/119, 712 00 Ostrava - Muglinov, 

ve výši 75 tis. Kč 

  

  

3) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

- snižují běžné výdaje 

§ 4350, pol. 5909, ÚZ 2004, ORJ 180                                                                      o 9 441 tis. Kč 
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- zvyšují investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 

§ 4350, pol. 6351, ÚZ 2004, ORJ 180, ORG 36                                                           o 750 tis. Kč 

§ 4350, pol. 6351, ÚZ 2004, ORJ 180, ORG 40                                                        o 1 528 tis. Kč 

§ 4357, pol. 6351, ÚZ 2004, ORJ 180, ORG 40                                                       o 2 073 tis. Kč 

§ 4350, pol. 6351, ÚZ 2004, ORJ 180, ORG                                                           o    104 tis. Kč 

§ 4357, pol. 6351, ÚZ 2004, ORJ 180, ORG                                                            o      82 tis. Kč 

§ 4350, pol. 6351, ÚZ 2004, ORJ 180, ORG 37                                                        o 1 797 tis. Kč 

§ 4357, pol. 6351, ÚZ 2004, ORJ 180, ORG                                                           o    770 tis. Kč 

§ 4350, pol. 6351, ÚZ 2004, ORJ 180, ORG                                                           o    370 tis. Kč 

§ 4357, pol. 6351, ÚZ 2004, ORJ 180, ORG                                                            o    180 tis. Kč 

§ 4350, pol. 6351, ÚZ 2004, ORJ 180, ORG                                                            o      35 tis. Kč 

§ 4357, pol. 6351, ÚZ 2004, ORJ 180, ORG                                                            o      52 tis. Kč 

§ 4350, pol. 6351, ÚZ 2004, ORJ 180, ORG                                                           o      91 tis. Kč 

§ 4357, pol. 6351, ÚZ 2004, ORJ 180, ORG                                                            o    425 tis. Kč 

 

- zvyšují neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 

§ 4350, pol. 5331, ÚZ 2004, ORJ 180, ORG 40                                                         o   32 tis. Kč 

§ 4357, pol. 5331, ÚZ 2004, ORJ 180, ORG 40                                                          o   32 tis. Kč 

§ 4357, pol. 5331, ÚZ 2004, ORJ 180, ORG 38                                                          o   65 tis. Kč 

§ 4350, pol. 5331, ÚZ 2004, ORJ 180, ORG 35                                                         o  435 tis. Kč 

§ 4357, pol. 5331, ÚZ 2004, ORJ 180, ORG 35                                                         o  205 tis. Kč 

§ 4357, pol. 5331, ÚZ 2004, ORJ 180, ORG 39                                                         o  186 tis. Kč 

§ 4350, pol. 5331, ÚZ 2004, ORJ 180, ORG 41                                                         o  154 tis. Kč 

§ 4357, pol. 5331, ÚZ 2004, ORJ 180, ORG 43                                                         o    75 tis. Kč 
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4) schvaluje 

  
úpravu závazných ukazatelů dle předloženého materiálu a důvodové zprávy, a to: 

navýšení investičního příspěvku na rok 2020 organizaci Domov pro seniory Iris, Ostrava – 

Mariánské Hory, příspěvková organizace, IČO 70631824, na základě smlouvy o závazku 

veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 02980/2015/SOC, ve výši 750 tis. Kč, 

navýšení investičního příspěvku na rok 2020 organizaci Domov Slunečnice Ostrava, 

příspěvková organizace, IČO 70631883, na základě smlouvy o závazku veřejné služby 

a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 02816/2015/SOC, ve výši 3 601 tis. Kč, 

navýšení investičního příspěvku na rok 2020 organizaci Domov Korýtko, příspěvková 

organizace, IČO 70631867, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě 

za jeho výkon č. 03243/2015/SOC, ve výši 186 tis. Kč, 

navýšení investičního příspěvku na rok 2020 organizaci Domov Čujkovova, Ostrava - Zábřeh, 

příspěvková organizace, IČO 70631875, na základě smlouvy o závazku veřejné služby 

a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 02872/2015/SOC, ve výši 2 567 tis. Kč, 

navýšení investičního příspěvku na rok 2020 organizaci Domov Slunovrat, Ostrava - Přívoz, 

příspěvková organizace, IČO 70631841, na základě smlouvy o závazku veřejné služby 

a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 02983/2015/SOC, ve výši 550 tis. Kč, 

navýšení investičního příspěvku na rok 2020 organizaci Domov Sluníčko, Ostrava - Vítkovice, 

příspěvková organizace, IČO 70631832 na základě smlouvy o závazku veřejné služby 

a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 02823/2015/SOC, ve výši 87 tis. Kč, 

navýšení investičního příspěvku na rok 2020 organizaci Domov pro seniory Kamenec, Slezská 

Ostrava, příspěvková organizace, IČO 70631816, na základě smlouvy o závazku veřejné služby 

a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 02825/2015/SOC, ve výši 91 tis. Kč, 

navýšení investičního příspěvku na rok 2020 organizaci Čtyřlístek - centrum pro osoby 

se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace, IČO 70631808, na základě smlouvy 

o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 02785/2015/SOC, dodatek č. 2 

02785/2015/D2/2015/SOC, ve výši 425 tis. Kč, 

navýšení neinvestičního účelového příspěvku na rok 2020 organizaci Domov Slunečnice 

Ostrava, příspěvková organizace, IČO 70631883 na základě smlouvy o závazku veřejné služby 

a vyrovnávací platbě za jeho výkon č.02816/2015/SOC, ve výši 64 tis. Kč, 

navýšení neinvestičního účelového příspěvku na rok 2020 organizaci Domov Korýtko, 

příspěvková organizace, IČO 70631867, na základě smlouvy o závazku veřejné služby 

a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03243/2015/SOC, ve výši 65 tis. Kč, 

navýšení neinvestičního účelového příspěvku na rok 2020 organizaci Domov Magnolie, Ostrava 

- Vítkovice, příspěvková organizace, IČO 70631859, na základě smlouvy o závazku veřejné 

služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03180/2015/SOC, ve výši 186 tis. Kč, 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 43/65  
  

navýšení neinvestičního účelového příspěvku na rok 2020 organizaci Domov Slunovrat, Ostrava 

- Přívoz, příspěvková organizace, IČO 70631841, na základě smlouvy o závazku veřejné služby 

a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 02983/2015/SOC, ve výši 640 tis. Kč, 

navýšení neinvestičního účelového příspěvku na rok 2020 organizaci Domov pro seniory 

Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace, IČO 70631816, na základě smlouvy 

o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 02825/2015/SOC, ve výši 154 

tis. Kč, 

navýšení neinvestičního účelového příspěvku na rok 2020 organizaci Čtyřlístek - centrum 

pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace, IČO 70631808, 

na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon 

č. 02785/2015/SOC, dodatek č. 2 02785/2015/D2/2015/SOC, ve výši 75 tis. Kč. 

  

5) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 3) a úpravu závazných ukazatelů dle bodu 4) 

tohoto usnesení předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.12.2020 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 51 
Žádost o dotaci MSK na projektovou dokumentaci projektu Městečko 
bezpečí 
  
Usnesení číslo: 05422/RM1822/79 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s podáním žádosti o účelovou investiční dotaci na dopracování projektové dokumentace projektu 

Městečko bezpečí ve výši 3 mil. Kč 

  

2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostrava - odboru investičnímu 

zajistit předložení žádosti o účelovou investiční dotaci na dopracování projektové dokumentace 

pro projekt Městečko bezpečí 

  

 Vyřizuje: Ing. Jan Šrámek, T: 01.12.2020 

 vedoucí odboru investičního 
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rada města 
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3) souhlasí 

  
s přijetím dotace a s návrhem Smlouvy o poskytnutí účelové investiční dotace ve výši 3 mil. Kč 

z rozpočtu MSK na dopracování projektové dokumentace Městečko bezpečí dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na dopracování 

projektové dokumentace stavby Městečko bezpečí ve výši 3 mil. Kč dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

5) ukládá 

  
náměstkyni primátora Mgr. Zuzaně Bajgarové 

předložit zastupitelstvu města návrh dle bodu 4) tohoto usneseni 

  

 Vyřizuje: Ing. Jan Šrámek, T: 11.12.2020 

 vedoucí odboru investičního 

  
 

RM_M 52 
Návrh na souhlas s trvalým odnětím části pozemku ze zemědělského 
půdního fondu 
  
Usnesení číslo: 05423/RM1822/79 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s trvalým odnětím části pozemku p. p. č. 195/37 - orná půda o výměře 1371 m2 v k. ú. Nová Ves 

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

obvodu Nová Ves, ze zemědělského půdního fondu 

pro společnost OV Immobilien s. r. o., se sídlem Holasická 1154/2, Kateřinky, 747 05 Opava, 

IČO 061 45 493 

dle přílohy č. 1/1 předloženého materiálu 

  
  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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2) požaduje 

  
aby se  při realizaci svého investičního záměru společnost OV Immobilien s.r.o. řídila 

stanoviskem MAPPA, dle přílohy 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 53 
Návrh na uzavření smlouvy o nájmu plynárenského zařízení 
  
Usnesení číslo: 05424/RM1822/79 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně pronajímatele o uzavření smlouvy o nájmu plynárenského zařízení 

s nájemcem: 

GasNet, s. r. o. 

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

IČO 272 95 567 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu  

  

 
RM_M 54 
Žádost Ing. Libora Hrdiny a spolků Sportovní události v Ostravě, z. s., 
a Futsal club Ostrava, z. s., o uznání nákladů spojených s přípravou 
sportovní akce 
  
Usnesení číslo: 05425/RM1822/79 

(zn.předkl.) 
91 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o možnosti čerpání dotace na náklady spojené s přípravou zrušené 

akce „PORUBAJK 2020, MTB závod pro celou rodinu” fyzické osoby podnikající 

Ing. Libor Hrdina, IČO: 47830875 se sídlem 26. dubna 208/65, 725 27, Ostrava - Plesná 

dle přílohy č. 1  a důvodové zprávy předloženého materiálu a o uzavření Dodatku č. 2 

k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města 

Ostravy se shora uvedeným subjektem dle přílohy č. 8 a důvodové zprávy předloženého 

materiálu 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o možnosti čerpání dotace na náklady spojené s přípravou zrušené akce „Ostravské 

hokejové derby 2020” spolku Sportovní události v Ostravě z. s., IČO: 01939998 se sídlem 

Oběžná 162/17, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory dle přílohy č. 2  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 subjektem 

dle přílohy č. 8 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o zamítnutí žádosti o možnosti čerpání dotace na náklady spojené s přípravou 

zrušené akce „Mezinárodní futsalový turnaj juniorů U19-Ostrava Futsal Cup 2020” spolku 

Futsal club Ostrava, z. s., IČO: 03883051 se sídlem U Školy 454, Horní Datyně, 739 32 

Vratimov dle přílohy č. 3  a důvodové zprávy předloženého materiálu  

  

4) ukládá 

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

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodů 1) - 3) tohoto usnesení na jeho 

zasedání dne 11.12.2020 

  

 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 11.12.2020 

 vedoucí odboru školství a sportu 

  
 

RM_M 55 
Návrh na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti k pozemku 
ve vlastnictví fyzické osoby pro SMO 
  
Usnesení číslo: 05426/RM1822/79 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně oprávněného uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti nadzemního vedení veřejného 

osvětlení včetně 2 ks svítidel veřejného osvětlení na stožárech k pozemku: 

parc. č. 2940/2 - orná půda 

v k. ú. Radvanice, obec Ostrava s vlastníkem: 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

bydlištěm xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 56 
Návrh na vydání souhlasu s podnájmem a se zřízením trvalého pobytu - 
bytová jednotka č. 3037/8, k. ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 05427/RM1822/79 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s podnájmem a s uzavřením podnájemní smlouvy k bytové jednotce č. 3037/8, vymezené 

podle zákona o vlastnictví bytů, způsob využití - byt, ve 3. nadzemním podlaží bytového domu 

č. p. 3037, který je součástí pozemku parc. č. 126/11, k. ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, 

mezi nájemcem xxxxxxxxxxxxxxxx, rok narození xxxx, bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

a podnájemcem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, rok narození xxxx, bydliště 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, a dále se zřízením trvalého pobytu tomuto podnájemci, po dobu 

trvání nájemního vztahu s nájemcem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

  

 
RM_M 57 
Návrh na záměr města pronajmout prostory sloužící podnikání v domě 
na ul. Střelniční 75/8, Ostrava-Moravská Ostrava 
  
Usnesení číslo: 05428/RM1822/79 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout prostory sloužící podnikání č. 101 o celkové výměře 55,43 m2, 

nacházející se v 1. nadzemním podlaží budovy č. p. 75, která je součástí pozemku parc. č. 120, 

zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, na ul. Střelniční č. or. 8, 

Ostrava-Moravská Ostrava, dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 2 předloženého materiálu 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  
  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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2) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout prostory sloužící podnikání č. 102 o celkové výměře 102,72 m2, 

z toho o výměře  55,63 m2 nacházející se v 1. nadzemním podlaží  a o výměře 47,09 m2 

nacházející se v 1. podzemním podlaží,  budovy č. p. 75, která je součástí pozemku parc. č. 120, 

zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, na ul. Střelniční č. or. 8, 

Ostrava-Moravská Ostrava, dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 2 předloženého materiálu 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

3) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout prostory sloužící podnikání č. 103 o celkové výměře 75,56 m2

, 

nacházející se v 1. nadzemním podlaží budovy č. p. 75, která je součástí pozemku parc. č. 120, 

zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, na ul. Střelniční č. or. 8, 

Ostrava-Moravská Ostrava, dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 2 předloženého materiálu 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
RM_M 58 
Návrh prodat nemovité věci v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 05429/RM1822/79 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem prodat níže uvedené nemovité věci v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy, nesvěřené městskému obvodu, a to: 

- pozemek parc. č. 712, jehož součástí je stavba č. p. 38, obč. vybavenost včetně zpevněné 

plochy, oplocení, pohonu plotových vrat, plynovodní přípojky, přípojky vody, přípojky 

kanalizace a  přípojky elektro  

- pozemek parc. č. 714/2 

- část pozemku parc. č. 709/7 o výměře 79 m2, oddělenou dle geometrického plánu 

č. 3247-234/2020, vyhotoveného pro k. ú. Vítkovice, dále označenou jako pozemek 

parc. č. 709/7  

do vlastnictví xxxxxxxxxxxx, rok narození xxxx, bydliště a sídlo 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, IČO: 669 47 545 

za cenu obvyklou v celkové výši 4.640.276,- Kč 

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

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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2) souhlasí 

  
s návrhem prodat níže uvedenou nemovitou věc v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy, nesvěřenou městskému obvodu, a to: 

- část pozemku parc. č. 709/7 o výměře 23 m2, oddělenou dle geometrického plánu 

č. 3247-234/2020, vyhotoveného pro k. ú. Vítkovice, nově označenou jako pozemek 

parc. č. 709/10 

do vlastnictví společnosti UNICON OSTRAVA s.r.o., se sídlem Halasova 2999/8a, Vítkovice, 

703 00 Ostrava, IČO: 483 91 824 

za cenu obvyklou ve výši 29.900,- Kč 

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

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 11.12.2020 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 59 
Návrh na změnu zakladatelských dokumentů obchodních společností 
se 100% majetkovou účastí města 
  
Usnesení číslo: 05430/RM1822/79 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města  

schválit změnu stanov obchodní společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s., IČO: 619 74 757, 

se sídlem Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města  

schválit změnu stanov obchodní společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., IČO: 259 11 368, 

se sídlem Ruská 3077/135, Zábřeh, 700 30 Ostrava, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města  

schválit změnu zakladatelské listiny obchodní společnosti OZO Ostrava s.r.o., IČO: 623 00 920, 

se sídlem Frýdecká 680/444, Kunčice, 719 00 Ostrava, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu  

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města  

schválit změnu zakladatelské listiny  obchodní společnosti Sportovní a rekreační zařízení města 

Ostravy, s.r.o., IČO: 253 85 691, se sídlem Čkalovova 6144/20, Poruba, 708 00 Ostrava, 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu  

  

5) doporučuje 

  
zastupitelstvu města  

schválit změnu stanov obchodní společnosti OVANET a.s., IČO: 258 57 568, se sídlem 

Hájkova 1100/13, Přívoz, 702 00 Ostrava, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu   

  

6) doporučuje 

  
zastupitelstvu města  

schválit změnu stanov obchodní společnosti Ostravské komunikace, a.s., IČO: 253 96 544, 

se sídlem Novoveská 1266/25, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, dle přílohy č. 6 předloženého 

materiálu  

  

7) doporučuje 

  
zastupitelstvu města  

schválit změnu stanov obchodní společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s., IČO: 471 51 595, 

se sídlem 28. října 2556/124, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, dle přílohy č. 7 předloženého 

materiálu  

  

8) doporučuje 

  
zastupitelstvu města  

schválit změnu zakladatelské listiny obchodní společnosti AKORD & POKLAD, s.r.o., 

IČO: 479 73 145, se sídlem náměstí SNP 1, Zábřeh, 700 30 Ostrava, dle přílohy č. 8 

předloženého materiálu  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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9) doporučuje 

  
zastupitelstvu města  

schválit změnu stanov obchodní společnosti Krematorium Ostrava, a.s., IČO: 253 93 430, 

se sídlem Těšínská 710, Slezská Ostrava, 710 07 Ostrava, dle přílohy č. 9 předloženého 

materiálu  

  

10) doporučuje 

  
zastupitelstvu města  

schválit změnu stanov obchodní společnosti Technické služby, a.s. Slezská Ostrava, 

IČO: 476 74 725, se sídlem Československé armády 877/20, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava, 

dle přílohy č. 10 předloženého materiálu  

  

11) doporučuje 

  
zastupitelstvu města  

schválit změnu zakladatelské listiny obchodní společnosti Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o., 

IČO: 258 16 977, se sídlem Antonína Brože 3124/2, Zábřeh, 700 30 Ostrava, dle přílohy č. 11 

předloženého materiálu  

  

12) doporučuje 

  
zastupitelstvu města  

schválit změnu zakladatelské listiny obchodní společnosti Černá louka s.r.o., IČO: 268 79 280, 

se sídlem Černá louka 3235, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, dle přílohy č. 12 předloženého 

materiálu  

  

13) doporučuje 

  
zastupitelstvu města  

schválit změnu zakladatelské listiny obchodní společnosti Dům seniorů v Krásném Poli s.r.o., 

IČO: 047 07 214, se sídlem Družební 576, Krásné Pole, 725 26 Ostrava, dle přílohy č. 13 

předloženého materiálu  

  

14) doporučuje 

  
zastupitelstvu města  
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schválit změnu zakladatelské listiny obchodní společnosti Opravy a údržba komunikací Ostrava, 

s.r.o., IČO: 060 94 899, se sídlem Novoveská 1266/25, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, 

dle přílohy č. 14 předloženého materiálu  

  

15) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

předložit zastupitelstvu města ke schválení návrhy dle bodů 1) až 14) tohoto usnesení  

  

 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, MPA, T: 11.12.2020 

 vedoucí odboru legislativního a právního 

  
 

RM_M 60 
Návrh prodat pozemky ve vlastnictví statutárního města Ostravy v k. ú. 
Mošnov, obec Mošnov v Malé rozvojové zóně Ostrava - Mošnov 
  
Usnesení číslo: 05431/RM1822/79 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem prodat níže uvedené pozemky ve vlastnictví statutárního města Ostrava v k. ú. 

Mošnov, obec Mošnov, včetně všech součástí a příslušenství: 

a) Pozemky 

- p. p. č. 855/8 

- p. p. č. 943/1 

- p. p. č. 1239/3 

- p. p. č. 1239/15 

- p. p. č. 1239/23 

- p. p. č. 1239/24 

- p. p. č. 1239/25 

- p. p. č. 1239/26 

- p. p. č. 1239/27 

- p. p. č. 1239/28 

- p. p. č. 1239/29 

- p. p. č. 2093/74 

- p. p. č. 2093/75 

- část pozemku p. p. č. 1152 o výměře 2 614 m2, označená jako pozemek p. p. č. 1152/1 

- část pozemku p. p. č. 1152 o výměře  56 m2, označená jako pozemek p. p. č. 1152/2  

- část pozemku p. p. č. 1152 o výměře 55 m2, označená jako pozemek 1152/3 

- část pozemku p. p. č. 1146/1 o výměře 4 579 m2, označená jako pozemek 1146/1 

- část pozemku p. p. č. 1146/1 o výměře 151 m2, označená jako pozemek 1146/11 

dle GP č. 1640-65c/2020 vyhotovený pro k. ú. Mošnov, obec Mošnov 
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b) Pozemky ve zjednodušené evidenci – parcely původ Pozemkový katastr (PK) 

- č. 883 

- č. 884/1 

- č. 884/2 

- č. 885 

- č. 886 

- č. 887 

- č. 888 

- č. 891 

- č. 892 

- č. 893 

- č. 894 

- č. 923 

- č. 924 

- č. 925 

- č. 943/2 

- č. 947/1 

- část pozemku ve zjednodušené evidenci – parcely původ Pozemkový katastr (PK) č. 943/3 

o výměře 3 848 m2, označená jako pozemek č. 943/3 

- část pozemku ve zjednodušené evidenci – parcely původ Pozemkový katastr (PK) č. 947/4 

o výměře 922 m2, označená jako pozemek č. 947/4 

dle GP č.1640-65c/2020 vyhotovený pro k. ú. Mošnov, obec Mošnov 

c) Pozemky ve zjednodušené evidenci – parcely původ Přídělový plán nebo jiný podklad (GP) 

- č. 899 

- č. 900/1 

- č. 900/2 

- č. 901 

- č. 904 

- č. 905 

- č. 906 

- č. 907/1 

- č. 911/1 

- č. 912/1 

- č. 912/2 

- č. 912/3 

- č. 913 

- č. 916 

- č. 917 

- č. 918 

- č. 919 

- č. 920 

- č. 928/1 

- č. 928/2 

- č. 943/1  díl 1 

- č. 943/1  díl 3 

- č. 945 
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- č. 1159 

d) Pozemky 

- p. p. č. 1444 

- p. p. č. 1446 

- p. p. č. 1449 

- p. p. č. 1450 

- část pozemku p. p. č. 822/4 o výměře 70 642 m2, označená jako pozemek p. p. č. 822/4 

dle GP č. 1640-65a/2020 vyhotovený pro k. ú. Mošnov, obec Mošnov 

- část pozemku p. p. č. 947/3  o výměře 2 693 m2, označená jako pozemek p. p. č. 947/3 

- část pozemku p. p. č. 1153 o výměře 1 728 m2, označená jako pozemek p. p. č. 1153/1 

dle GP č. 1640-65c/2020 vyhotovený pro k. ú. Mošnov, obec Mošnov 

- část pozemku p. p. č. 855/1 o výměře 5 009 m2, označená jako pozemek p. p. č.855/1 

dle GP č.1640-65b/2020 vyhotovený pro k. ú. Mošnov, obec Mošnov 

do vlastnictví společnosti Panattoni Czech Republic Development s.r.o., se sídlem 

V celnici 1034/6, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 281 90 882 

za dohodnutou kupní cenu ve výši 286.218.338 Kč,  přičemž k této částce bude připočtena daň 

z přidané hodnoty v souladu s právními předpisy 

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

  

2) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodu 1) usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 11.12.2020 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 11.12.2020 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
 

RM_M 61 
Návrh Dodatku č. 3 ke Statutu Fondu pro výstavbu nového koncertního 
sálu 
  
Usnesení číslo: 05432/RM1822/79 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 1948/ZM1418/30 
k usnesení č. 2322/ZM1418/36 
k usnesení č. 0573/ZM1822/9 
k usnesení č. 0998/ZM1822/15 
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Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit Dodatek č. 3 ke Statutu Fondu pro výstavbu nového koncertního sálu dle důvodové 

zprávy s úpravou a přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkyni primátora Mgr. Zuzaně Bajgarové 

předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu města 

  

 Vyřizuje: Ing. Jan Šrámek, T: 11.12.2020 

 vedoucí odboru investičního 

  
 

RM_M 62 
Návrh na prodej a návrh na zřízení služebnosti k části pozemku v k. ú. 
Slezská Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 05433/RM1822/79 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem prodat část pozemku parc. č. 4467 v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, nově 

označenou dle geometrického plánu č. 4496-188/2020 jako pozemek parc. č. 4467/1 v k. ú. 

Slezská Ostrava, obec Ostrava o výměře 907 m2, 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřený městskému obvodu 

manželům 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

za cenu obvyklou v celkové výši 580.000 Kč + DPH ve výši 121.800 Kč, tj. celkem 701.800 Kč 

včetně DPH 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 4 předloženého materiálu  
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2) nesouhlasí 

  
s návrhem prodat část pozemku parc. č. 4467 v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, nově 

označenou dle geometrického plánu č. 4496-188/2020 jako pozemek parc. č. 4467/1 v k. ú. 

Slezská Ostrava, obec Ostrava o výměře 907 m2, 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřený městskému obvodu 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

  

3) rozhodla 

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

inženýrské sítě kabelového vedení veřejného osvětlení k části pozemku: 

parc. č. 4467 v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, nově označeného dle geometrického plánu 

č. 4496-188/2020 jako pozemek parc. č. 4467/1 v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 

o výměře 907 m2, 

s manžely 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

za podmínky, že zastupitelstvo města rozhodne o uzavření kupní smlouvy dle bodu 1) 

tohoto usnesení 

  

4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

 

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 11.12.2020 

 vedoucí odboru majetkového 

  

 
RM_M 63 
Informace o cenách tepla a vody na rok 2021 
  
Usnesení číslo: 05434/RM1822/79 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 
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1) projednala 

  
informace o cenách tepla a vodného a stočného na rok 2021 na území statutárního města Ostravy 

a ceně vodného a stočného pro konečné odběratele v průmyslové zóně Mošnov 

  

2) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

předložit zastupitelstvu města informace dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 11.12.2020 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_MZP 1 
Úprava platu ředitelky Střediska volného času Korunka, Ostrava - 
Mariánské Hory, p. o. 
  
Usnesení číslo: 05435/RM1822/79 

(zn.předkl.) 
31 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
plat ředitelky Střediska volného času Korunka, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková 

organizace, IČO 75080508, s účinností od 01.01.2021 dle důvodové zprávy předloženého 

materiálu 

  

 
RM_MZP 2 
Konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky organizace 
Firemní školka města Ostravy, příspěvková organizace a ukončení 
dohody o provedení práce 
  
Usnesení číslo: 05436/RM1822/79 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
výsledky konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky organizace Firemní školka 

města Ostravy, příspěvková organizace dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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2) jmenuje 

  
do funkce ředitelky organizace Firemní školka města Ostravy, příspěvková organizace, 

Mgr. Karolínu Strakovou s účinností od 4. 12. 2020, a to na dobu určitou po dobu překážky 

v práci ředitelky Jany Madecké v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění 

  

3) schvaluje 

  
platový výměr ředitelky Firemní školky města Ostravy, příspěvkové organizace, 

Mgr. Karolíny Strakové s účinností od 4. 12. 2020 dle předloženého materiálu 

  

4) rozhodla 

  
o ukončení dohody o provedení práce s Janou Madeckou uzavřené dne 2. 9. 2019 formou 

dohody o zrušení dohody o provedení práce dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 1 
Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření objednávky 
na zpracování znaleckého posudku na cenu objektů PIANO a TANDEM 
v lokalitě technologického parku v Pustkovci pro účely vkladu 
do základního kapitálu společnosti Moravskoslezské inovační centrum 
Ostrava, a.s. 
  
Usnesení číslo: 05437/RM1822/79 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a vystavení objednávky za účelem zpracování 

znaleckého posudku na cenu v místě a čase obvyklou objektů PIANO a TANDEM pro potřeby 

vkladu těchto objektů do základního kapitálu společnosti MSIC, a.s. se zpracovatelem Ostravská 

znalecká a.s., Na Prádle 3389/8a, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ: 26838745, 

a to za cenu nejvýše přípustnou 120 000 Kč bez DPH, dle cenové nabídky v Příloze č. 1 

předloženého materiálu 

  

2) zmocňuje 

  
vedoucího odboru strategického rozvoje 

k podpisu objednávky vůči společnosti Ostravská znalecká a. s., Na Prádle 3389/8a, 702 00 

Ostrava - Moravská Ostrava, IČO: 26838745 dle bodu 1) tohoto usnesení 
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 Vyřizuje: Ing. Václav Palička,  

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
 

RM_VZ 2 
Veřejná zakázka „Rozšíření ul. Hlučínské před křižovatkou 
s ul. Slovenskou”, poř. č. 153/2020 
  
Usnesení číslo: 05438/RM1822/79 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 05050/RM1822/73 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, za podmínky předložení dokladů a zjištění údajů 

o skutečném majiteli dle § 122 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, v platném znění, na realizaci stavby „Rozšíření ul. Hlučínské před křižovatkou 

s ul. Slovenskou” v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, s účastníkem, který předložil svou nabídku 

pod poř. č. 4: 

IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. 

se sídlem: Albertova 229/21, 779 00  Olomouc 

IČO: 25869523 

za cenu nejvýše přípustnou 4.869.993,31 Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 3 
Veřejná zakázka „Pracovně lékařské služby”, poř. č. 189/2020 
  
Usnesení číslo: 05439/RM1822/79 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

pracovně lékařských služeb pro zaměstnance statutárního města Ostravy, zařazené do magistrátu 

města Ostravy, popř. osobám ucházejícím se o zaměstnání, a to na dobu neurčitou s: 

MUDr. Ivana Krupičková s.r.o. 

se sídlem: Sokolská třída 2631/87, 702 00, Ostrava - Moravská Ostrava 

IČO: 01416456 
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za jednotkové ceny uvedené v předloženém materiálu 

  

 
RM_VZ 4 
Veřejná zakázka „Údržba objektů na řece” poř. č. 182/2020 
  
Usnesení číslo: 05440/RM1822/79 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

pravidelných kontrol a udržovacích prací stavebních objektů na řece Ostravici na období 

od 01.01. 2021 - 31.12.2022 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 

Povodí Odry, státní podnik 

Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 

IČO: 70890021 

za cenu nejvýše přípustnou 1 656 000,00 Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 5 
VZMR Technická podpora aktivních zařízení CISCO se spol. ALEF NULA 
  
Usnesení číslo: 05441/RM1822/79 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o poskytování služeb technické 

podpory se spol. ALEF NULA, a.s. se sídlem Pernerova 691/42, Karlín, 186 00 Praha 8, 

IČO: 61858579 za cenu nejvýše přípustnou 630.738,- Kč bez DPH dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

 
RM_VZ 6 
Vystavení objednávky na nákup 2 ks videokonferenčních setů Logitech 
Rally plus vůči spol. KompIT, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 05442/RM1822/79 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 
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 1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a vystavení objednávky na nákup 2 

ks videokonferenčních setů Logitech Rally plus vůči společnosti KompIT, s.r.o. se sídlem: 

Pěkná 939/52, Prostřední Suchá, 735 64 Havířov, IČO: 08581690 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: 31.12.2020 

 vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu 

  
 

RM_VZ 7 
Veřejná zakázka „Propojení Levobřežní a Havlíčkovo nábřeží - 
PD+IČ+AD - II.”, poř. č. 176/2020 
  
Usnesení číslo: 05443/RM1822/79 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o výběru dodavatele a uzavření smlouvy o dílo a smlouvy příkazní k veřejné zakázce malého 

rozsahu na vypracování projektových podkladů a zajištění souvisejících služeb pro stavbu 

„Propojení Levobřežní a Havlíčkovo nábřeží”, k. ú. Moravská Ostrava, k. ú. Slezská Ostrava, 

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

RSE Project s.r.o. 

se sídlem: Ruská 83/24, Vítkovice, 703 00 Ostrava 

IČO: 29398266 

za cenu nejvýše přípustnou 728.750,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 8 
Veřejná zakázka „Městská nemocnice Ostrava - Modernizace pavilonu 
E2 II.”, poř. č. 129/2020 
  
Usnesení číslo: 05444/RM1822/79 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 04838/RM1822/70 
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Rada města 

  
1) rozhodla 

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

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, za podmínky předložení dokladů a zjištění údajů 

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

platném znění, na realizaci stavby „Městská nemocnice Ostrava - Modernizace pavilonu E2” 

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, s účastníkem poř. č. 5: 

PKS stavby a.s. 

se sídlem: Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou 1, 591 01  Žďár nad Sázavou 

IČO: 46980059 

za cenu nejvýše přípustnou 252.000.000,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 9 
Veřejná zakázka „CLAIRO - výsadba zeleně”, poř. č. 180/2020 
  
Usnesení číslo: 05445/RM1822/79 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
vyzvat dodavatele k podání nabídek v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na poskytnutí dodávek, prací a služeb 

nezbytných k výsadbě zeleně (442 ks stromů a 1867 ks keřů), dále regenerace a založení 

trávníků a následné péče o vysazenou zeleň po dobu 5 let v rámci projektu CLAIRO (Clean Air 

Climate Adaptation in Ostrava and other cities) spolufinancovaného z Evropského fondu pro 

regionální rozvoj v rámci evropského dotačního titulu Urban Innovative Actions – 

tzv. komunitárního programu Evropské unie, dle přílohy č. 1. Výsadba zeleně bude realizována 

na pozemcích parc. č. 2601, 2626, 2631 a 2632 v k. ú Radvanice a na pozemku parc. č. 1217 

v k. ú Bartovice 

  

2) jmenuje 

  
hodnotící komisi ve složení: 
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členové: 

1) Mgr. Kateřina Šebestová - náměstkyně primátora 

2) Ing. Marie Dvořáková - odbor strategického rozvoje 

3) Mgr. Jiří Hudec - odbor strategického rozvoje 

4) Mgr. Martin Jašík- odbor ochrany životního prostředí 

5) Ing. Eva Seborská - odbor veřejných zakázek 

6) Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 

náhradníci: 

1) Bc. Jan Ševčík, DiS. - odbor strategického rozvoje 

2) Ing. Marie Tvrdá - odbor strategického rozvoje 

3) Mgr. Kateřina Bonito - odbor strategického rozvoje 

4) Ing. Richard Fatka - odbor ochrany životního prostředí 

5) Ing. Tomáš Smolík - odbor veřejných zakázek 

6) Mgr. Vladimír Plutko - odbor legislativní a právní 

  

3) ukládá 

  
vedoucí odboru veřejných zakázek 

zabezpečit veškeré potřebné úkony této veřejné zakázky 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 30.04.2021 

 vedoucí odboru veřejných zakázek 

  
4) zmocňuje 

  
vedoucí odboru veřejných zakázek 

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

a rozhodnutí o námitkách 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 30.04.2021 

 vedoucí odboru veřejných zakázek 

  
 

• Tisková oprava - 
Tisková oprava usnesení čís. 05193/RM1822/76 ze dne 3. 11. 2020 
bodu 1) 
 

(zn.předkl.) 
08 

  
k usnesení č. 05193/RM1822/76 
  
Rada města 
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1) Chybné znění: 

  
„Rada města 

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) Správné znění: 

  
“Rada města 

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 
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místnost č. 111 - kuchyňka o výměře 14,08 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” 

  

 
 

 


