
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 1/59  
  

Usnesení 
80. schůze rady města 
konané dne 08.12.2020 

čís. 05446/RM1822/80-05500/RM1822/80 

  
  
  
 

  
  
  
 

____________________________ 

Ing. Tomáš Macura, MBA 
primátor 
  
  
  
  
 

____________________________ 

Mgr. Radim Babinec 
náměstek primátora 
  
  
  
  
 

  
  



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 2/59  
  

Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 08.12.2020 
  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název zn.předkl. 

05446/RM1822/80 RM_M 0 Schválení programu 80. schůze rady města konané 

dne 08.12.2020 

35 

05447/RM1822/80 RM_VH 1 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 

společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s. 

28 

05448/RM1822/80 RM_M 1 Návrh na uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo 

č.0108/2019/OI/VZKÚ ke stavbě “Rekonstrukce 

vodovodu Přemyšov - Poruba” 

05 

05449/RM1822/80 RM_M 2 Návrh na záměr města nepronajmout část budovy 

čp. 3204, která je součástí pozemku parc.č. 1942  

v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

08 

05450/RM1822/80 RM_M 3 Návrh na souhlas s připojením a umístěním inž. 

sítí, uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 

služebností, nájemní smlouvy, smlouvy o zřízení 

služebnosti 

08 

05451/RM1822/80 RM_M 4 Souhlas s přípravou a podáním žádosti o poskytnutí 

dotace z Operačního programu Životní prostředí  

na projekt “Revitalizace ulice Gustava Klimenta  

v Ostravě-Porubě” 

50 

05452/RM1822/80 RM_M 5 Poskytnutí finančních prostředků školským 

příspěvkovým organizacím zřízeným statutárním 

městem Ostrava 

91 

05453/RM1822/80 RM_M 6 Zahájení přípravy a podání žádosti o dotaci              

pro projekt “Rozvoj MA21 v MOaP v roce 2021” 

50 

05454/RM1822/80 RM_M 7 Návrh na uzavření dodatků k nájemním smlouvám 08 

05455/RM1822/80 RM_M 9 Projednání návrhu rozpočtu a plánu činností 

zájmového sdružení právnických osob TROJHALÍ 

KAROLINA na rok 2021 

38 

05456/RM1822/80 RM_M 10 Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě               

o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti                

se společnostmi Asental Zenith s.r.o. a Ostravské 

vodárny a kanalizace a.s. 

08 

05457/RM1822/80 RM_M 11 Souhlas se zahájením přípravy projektu                      

a s podáním žádosti o dotaci ze Státního fondu 

dopravní infrastruktury dle Pravidel                    

pro financování opatření ke zvýšení bezpečnosti 

nebo plynulosti dopravy nebo opatření                    

ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou 

schopností pohybu nebo orientace pro rok 2021  

pro projekt „Chodník ul. Michálkovická, k. ú. 

Slezská Ostrava“ 

50 

05458/RM1822/80 RM_M 12 Návrh na jmenování členů správní rady Renarkon, 

o.p.s. 
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05459/RM1822/80 RM_M 13 Návrh na změny ve složení pracovní skupiny rady 

města pro posouzení návrhů na kulturní, 

společenské a sportovní akce zařazované 

každoročně do obecně závazné vyhlášky o nočním 

klidu 

87 

05460/RM1822/80 RM_M 14 Návrhy na pořízení změny Územního plánu 

Ostravy č. 3 

89 

05461/RM1822/80 RM_M 15 Souhlas s přípravou a podáním žádosti o poskytnutí 

dotace z Operačního programu Životní prostředí  

na projekt “Rekonstrukce objektu Dělnická          

č. p. 411 na bytový dům pro seniory SO 02 – 04” 

50 

05462/RM1822/80 RM_M 16 Návrh na vydání předchozího souhlasu radou 

města s uzavřením nájemní smlouvy pro městský 

obvod Poruba 

08 

05463/RM1822/80 RM_M 17 Návrh na souhlas s umístěním inženýrské sítě        

do pozemku ve vlastnictví SMO, návrh na uzavření 

smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene pro společnost GasNet, s.r.o. a návrh         

na zřízení služebnosti a uzavření smlouvy o zřízení 

služebnosti pro “Bytové družstvo Sokolovská 

1182” 

08 

05464/RM1822/80 RM_M 18 Návrh Dohody o uznání dluhu a splátkách ve věci 

odtahu vozidla tovární značky Ford Galaxy 

28 

05465/RM1822/80 RM_M 19 Návrh na prodej přebytečného majetku statutárního 

města Ostravy v užívání Městské policie Ostrava 

25 

05466/RM1822/80 RM_M 20 Návrhy na uzavření 8 dodatků ke smlouvám               

o výpůjčce, jejichž předmětem jsou plastické 

orientační mapy města Ostravy pro nevidomé           

a slabozraké občany 

08 

05467/RM1822/80 RM_M 21 Uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo v rámci 

stavby “Revitalizace knihovny Podroužkova, 

Ostrava - Poruba, rekonstrukce vnitřních prostor” 

05 

05468/RM1822/80 RM_M 22 Návrh na zpětvzetí dílčích pohledávek č. 3, č. 4, č. 

5 a č. 6 v insolvenčním řízení společnosti            

One Energy & One Mobile a.s.,čj. KSOS 25 INS 

12156/2018 vedené Krajským soudem v Ostravě  

a to v souladu s důvodovou zprávou a přílohou č. 1 

28 

05469/RM1822/80 RM_M 23 Udělení předchozího souhlasu zřizovatele             

s nabytím darů do vlastnictví Zoologické zahrady  

a botanického parku Ostrava, příspěvkové 

organizace 

38 

05470/RM1822/80 RM_M 24 Návrh na souhlas s napojením vodovodního řadu, 

vodovodní přípojky, splaškové kanalizace             

a přípojky splaškové kanalizace na vodovod           

a splaškovou kanalizaci ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy 
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05471/RM1822/80 RM_M 25 Poskytnutí neinvestičních účelových příspěvků 

příspěvkovým organizacím v oblasti sociální péče 

86 

05472/RM1822/80 RM_M 26 Návrh na uzavření dohody o ukončení výpůjčky       

v k.ú. Svinov, obec Ostrava 

08 

05473/RM1822/80 RM_M 28 Návrh na souhlas se vstupem na pozemky          

ve vlastnictví SMO za účelem rekonstrukce 

nadzemního vedení a výměny stožárů, pro ČEZ 

Distribuce, a. s. 

08 

05474/RM1822/80 RM_M 29 Návrh na souhlas s umístěním podzemního           

a nadzemního vedení NN včetně pojistkové skříně 

a uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení 

věcného břemene k pozemkům ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy, pro ČEZ Distribuce,     

a. s. 

08 

05475/RM1822/80 RM_M 30 Návrh na souhlas s připojením inž. sítí,                    

s umístěním staveb. objektů, uzavření smluv            

o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, 

nájemních smluv 

08 

05476/RM1822/80 RM_M 31 Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě 

darovací a návrh na uzavření budoucí smlouvy             

o zřízení služebnosti na kabelové vedení veřejného 

osvětlení se společností PALÁC SLAVÍKOVA 

s.r.o. v rámci akce “Palác Slavíkova, Ostrava - 

Poruba” 

08 

05477/RM1822/80 RM_M 33 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 

05478/RM1822/80 RM_M 34 Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů              

do vlastnictví právnické osoby Dětské centrum 

Domeček, příspěvková organizace, IČO 00631956, 

se sídlem Jedličkova 1025/5, 700 30 Ostrava - 

Zábřeh 

40 

05479/RM1822/80 RM_M 35 Úprava rozpočtu 07 

05480/RM1822/80 RM_M 36 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 

č. 2753/2019/OI/VZKÚ na zhotovení 

dokumentace pro provádění stavby ORG 6207 

MNO - Rekonstrukce tepelného hospodářství 

Městské nemocnice Ostrava se zhotovitelem 

Vysoká škola báňská – Technická univerzita 

Ostrava, Výzkumné energetické centrum 

05 

05481/RM1822/80 RM_M 37 Návrh na uzavření nájemní smlouvy na pronájem 

bytu č.4 a č.11 v domě na ul. Horní 3033/102, 

Ostrava-Bělský Les 
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05482/RM1822/80 RM_M 38 Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě          

o zřízení služebnost a nájemní smlouvy                          

s fyzickými osobami 

08 

05483/RM1822/80 RM_M 39 Návrh na vydání souhlasu rady města                 

se stavebními úpravami v budově ve vlastnictví 

SMO, návrh na uzavření dohody o plné moci            

a dohody o vzájemném vypořádání závazků 

08 

05484/RM1822/80 RM_M 40 Návrh na naložení s přebytečným                            

a neupotřebitelným majetkem v užívání Magistrátu 

města Ostravy 

84 

05485/RM1822/80 RM_M 41 Přijetí finančního daru do Fondu pro děti ohrožené 

znečištěním ovzduší od společnosti Veolia Energie 

ČR, a.s. 

80 

05486/RM1822/80 RM_M 42 Snížení rozpočtu daňových příjmů a účelové 

rezervy ke krytí výpadku sdílených daní 

07 

05487/RM1822/80 RM_MZP 1 Projednání vybraných bodů řádné valné hromady 

obchodní společnosti Koordinátor ODIS s.r.o. 

07 

05488/RM1822/80 RM_VZ 1 Veřejná zakázka malého rozsahu “Oprava CAS 32 

JSDH Plesná”, poř. č. veřejné zakázky 160/2020 

01 

05489/RM1822/80 RM_VZ 2 Veřejná zakázka “Dodávka vodoměrů 2021 II”, 

poř. č. 161/2020 

08 

05490/RM1822/80 RM_VZ 3 Veřejná zakázka “Oprava a servis vozidel MPO 

2021”, poř. č. 159/2020 

25 

05491/RM1822/80 RM_VZ 4 Veřejná zakázka “Cyklistická trasa U a SSZ 

Výškovická x Pavlovova – TDS a BOZP”, poř. č. 

165/2020 

05 

05492/RM1822/80 RM_VZ 5 Veřejná zakázka “Cyklistická trasa U a SSZ 

Výškovická x Pavlovova”, poř.č. 152/2020 

05 

05493/RM1822/80 RM_VZ 6 Veřejná zakázka “Rekonstrukce parku Smetanův 

sad”, poř. č. 166/2020 

05 

05494/RM1822/80 RM_VZ 7 Veřejná zakázka “Injektáže jírovců - Ostrava 

2021” 

80 

05495/RM1822/80 RM_VZ 8 Návrh na zadání zakázek malého rozsahu                

a uzavření objednávek na provedení průzkumných 

prací v souvislosti s projektem Rekonstrukce 

Ostravského mrakodrapu ORG 8273 

05 

05496/RM1822/80 RM_VZ 9 Veřejná zakázka “Úklidové práce - objekt DSČ          

a MP”, poř. č. 128/2020 

84 

05497/RM1822/80 RM_VZ 10 Soutěž o návrh “Památník válečným veteránům”, 

poř. č. 034/2020 

89 

05498/RM1822/80 RM_VZ 11 “ZOO Ostrava - expozice makaků, gibonů                

a kopytníků” - výkon AD 

05 

05499/RM1822/80 RM_VZ 12 Soutěž o návrh “Parkovací dům za katedrálou”, 

poř. č. 100/2020 
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05500/RM1822/80 RM_VZ 13 Veřejná zakázka “Blok Nové Lauby”, poř. č. 

115/2020 

05 

  
 
 
Materiály, které byly staženy: 
  

 Materiál 
  

Název zn.předkl. 

  RM_M 32 Návrh na uzavření dodatku k veřejnoprávní 

smlouvě o poskytnutí účelové dotace z výnosu daní 

z hazardních her 

86 

  RM_MZP 2 Další postup ve věci vymáhání smluvní pokuty             

ze Smlouvy o dílo “Revitalizace přednádražního 

prostoru Svinov, II. etapa” 

28 

  RM_M 8 Návrh na uzavření nájemní smlouvy na pronájem 

pozemků včetně stavby č. p. 3158 vše v k. ú. 

Martinov ve Slezsku, obec Ostrava 

08 

  RM_M 27 Návrh na záměr města změnit smlouvu o nájmu 

prostoru sloužícího k podnikání s NEW DESIGN 

Hanko & Burek s.r.o. 

08 
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RM_M 0 
Schválení programu 80. schůze rady města konané dne 08.12.2020 
  
Usnesení číslo: 05446/RM1822/80 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
program 80. schůze rady města konané dne 08.12.2020 

  

 
RM_VH 1 
Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Dům kultury 
města Ostravy, a.s. 
  
Usnesení číslo: 05447/RM1822/80 

(zn.předkl.) 
28 

  
v působnosti valné hromady podle § 12 odst. 1 zákona o obchodních korporacích obchodní 
společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s., IČO: 471 51 595, se sídlem 28. října 2556/124, 
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, jejímž jediným akcionářem je statutární město Ostrava 
  
Rada města 

  
1) odvolává 

  
ke dni 08.12.2020 z funkce člena dozorčí rady obchodní společnosti Dům kultury města 

Ostravy, a.s. PXXXX TXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXX XXXXXXX 

XXXX XXXXXX XXX XX XXXXXXX 

  

2) volí 

  
ke dni 09.12.2020 do funkce člena dozorčí rady obchodní společnosti Dům kultury města 

Ostravy, a.s. ČXXXXXXX KXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXX 

XXXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXX XXX XX XXXXXXX        

  

3) schvaluje 

  
členu dozorčí rady obchodní společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s. 

ČXXXXXXX KXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXX XXXXXXXX 

XXXXXXX XXX XXXXXX XXX XX XXXXXXX, smlouvu o výkonu funkce dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu  
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RM_M 1 
Návrh na uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č.0108/2019/OI/VZKÚ 
ke stavbě “Rekonstrukce vodovodu Přemyšov - Poruba” 
  
Usnesení číslo: 05448/RM1822/80 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č. 0108/2019/OI/VZKÚ ze dne 11.02.2019            

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

a zhotovitelem HYDROSPOR spol. s r.o., se sídlem: Úprkova 966/3, 702 00 Ostrava - Přívoz, 

IČO: 47666374, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 2 
Návrh na záměr města nepronajmout část budovy čp. 3204, která je 
součástí pozemku parc.č. 1942 v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 05449/RM1822/80 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
že město nemá záměr pronajmout část budovy čp. 3204, obč. vybavenost, která je součástí 

pozemku parc.č. 1942 v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (ul. Stodolní 22) 

  

 
RM_M 3 
Návrh na souhlas s připojením a umístěním inž. sítí, uzavření smlouvy  
o budoucí smlouvě o zřízení služebností, nájemní smlouvy, smlouvy          
o zřízení služebnosti 
  
Usnesení číslo: 05450/RM1822/80 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

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

předpisů, 

- s napojením 14 kanalizačních přípojek do kanalizační stoky DN 300, DN 400 pro veřejnou 
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potřebu ve vlastnictví statutárního města Ostravy, 

- s umístěním 14 kanalizačních přípojek do pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 2919/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

pro investora: 

Heimstaden Czech s. r. o., 

se sídlem Gregorova 2582/3, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

IČO: 05253268, 

v rámci stavby “MA55-19-PD + inž. činnost pro kanalizační přípojky 2020, portfolio 

RESIDOMO, s. r. o.”, 

dle situací z projektové dokumentace, které jsou přílohou č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebností inženýrské sítě 14 

kanalizačních přípojek k pozemku: 

parc. č. 2919/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

s budoucím oprávněným: 

Heimstaden Czech s. r. o., 

se sídlem Gregorova 2582/3, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

IČO: 05253268, 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu k částem pozemku parc. č. 2919/3 - ostatní 

plocha, ostatní komunikace, a to části A o výměře 7 m2, části B o výměře 13 m2, části C          

o výměře 7,2 m2, části D o výměře 7,2 m2, části E o výměře 7,2 m2, části F o výměře 8 m2, části G 

o výměře 8 m2,  části H o výměře 8 m2,  části I o výměře 8 m2,  části J o výměře 8 m2,  části K  

o výměře 8 m2, části L výměře 8 m2 a části M o výměře 8,2 m2, vše v k. ú. Moravská Ostrava, 

obec Ostrava 

s nájemcem: 

Heimstaden Czech s. r. o., 
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se sídlem Gregorova 2582/3, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

IČO: 05253268, 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

4) rozhodla 

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

vodovodní a kanalizační přípojky k pozemkům: 

parc. č. 753/14 – zahrada, 

parc. č. 778/189 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 778/192 – ostatní plocha, jiná plocha, 

všechny v k. ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava, 

s oprávněným: 

XXXX XX, rok narození  XXXX 

bydliště XXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXXXe, 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 4 
Souhlas s přípravou a podáním žádosti o poskytnutí dotace                   
z Operačního programu Životní prostředí na projekt “Revitalizace ulice 
Gustava Klimenta v Ostravě-Porubě” 
  
Usnesení číslo: 05451/RM1822/80 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
zahájení přípravy projektu “Revitalizace ulice Gustava Klimenta v Ostravě-Porubě”              

ke spolufinancování z Operačního programu Životní prostředí 

  

2) souhlasí 

  
s podáním žádosti o poskytnutí podpory na projekt “Revitalizace ulice Gustava Klimenta            

v Ostravě-Porubě” v rámci Operačního programu Životní prostředí vyhlášeného Ministerstvem 

životního prostředí 

  

3) žádá 
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městský obvod Poruba 

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

usnesení v souladu s podmínkami 144. výzvy Ministerstva životního prostředí k podávání 

žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020              

v případě, že rada městského obvodu rozhodne kladně o předložení žádosti o dotaci uvedené            

v bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lucie Baránková Vilamová, Ph.D., T: 11.01.2021 

 starostka městského obvodu Poruba 

  
4) žádá 

  
městský obvod Poruba 

o zajištění spolufinancování projektu uvedeného v bodě 1) a 2) tohoto usnesení 

  

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

 starostka městského obvodu Poruba 

  
 

RM_M 5 
Poskytnutí finančních prostředků školským příspěvkovým organizacím 
zřízeným statutárním městem Ostrava 
  
Usnesení číslo: 05452/RM1822/80 

(zn.předkl.) 
91 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí neinvestičních účelových příspěvků školským příspěvkovým organizacím 

zřízeným statutárním městem Ostrava na podporu distanční výuky dle důvodové zprávy 

předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
úpravu závazných ukazatelů: 

- zvýšení neinvestičního příspěvku 

Středisko volného času Korunka, Ostrava - Mariánské Hory, p.o.    o 252 tis. Kč 

Středisko volného času, Ostrava - Zábřeh, p.o.                                 o 308 tis. Kč 

Dům dětí a mládeže, Ostrava - Poruba, p.o.                                      o 210 tis. Kč 

Středisko volného času, Ostrava - Moravská Ostrava, p.o.               o 224 tis. Kč 

  

3) schvaluje 
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rozpočtové opatření, kterým se 

- snižují neinvestiční příspěvky ORJ 140 

na § 3113, pol. 5331                                           o  994 tis. Kč 

- zvyšují neinvestiční příspěvky ORJ 140 

na § 3233, pol. 5331, ORG 81, ÚZ 2003            o  252 tis. Kč 

na § 3233, pol. 5331, ORG 82, ÚZ 2003            o  308 tis. Kč 

na § 3233, pol. 5331, ORG 83, ÚZ 2003            o  210 tis. Kč 

na § 3233, pol. 5331, ORG 84, ÚZ 2003            o  224 tis. Kč 

  

4) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.12.2020 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 6 
Zahájení přípravy a podání žádosti o dotaci pro projekt “Rozvoj MA21           
v MOaP v roce 2021” 
  
Usnesení číslo: 05453/RM1822/80 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se zahájením přípravy projektu a s podáním žádosti o dotaci na projekt “Rozvoj MA21 v MOaP 

v roce 2021” v rámci dotačního programu Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného 

rozvoje a místní Agendy 21 vyhlášeného Moravskoslezským krajem, IČO 70890692,                 

28. října 117, 702 18 Ostrava 

  

2) žádá 

  
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

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

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

v rámci programu Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje a místní      

Agendy 21 

  

 Vyřizuje: Ing. Zuzana Ožanová, T: 31.01.2021 

 starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 
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3) žádá 

  
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

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

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Ing. Zuzana Ožanová, T: 31.12.2021 

 starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  
 

RM_M 7 
Návrh na uzavření dodatků k nájemním smlouvám 
  
Usnesení číslo: 05454/RM1822/80 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ev. č. 2245/2017/MJ ze dne           

10. 7. 2017, jejímž předmětem je pronájem částí pozemků 

parc. č. 2643/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 10 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, 

obec Ostrava 

p. p. č. 1104 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 10 m2 
v k. ú. Mariánské Hory, obec 

Ostrava 

s nájemcem: 

Bytové družstvo Výstavní 5 a 7 

se sídlem Výstavní 225/5, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

IČO 258 59 803 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ev. č. 3532/2017/MJ ze dne           

11. 12. 2017, jejímž předmětem je pronájem částí pozemků v k. ú. Slezská Ostrava, obec 

Ostrava, a to: 

parc. č. 878/2 - ostatní plocha, jiná plocha, a to část A o výměře 2,8 m2 a část B o výměře         

15,78 m2, 

 

 

parc. č. 887/3 - ostatní plocha, zeleň, a to část A o výměře 4,8 m2, část B o výměře 19,78 m2, část 

C o výměře 18,72 m2 a část D o výměře 15,41 m2, 
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parc. č. 887/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace, a to část A o výměře 2,63 m2 a část B            

o výměře 7,27 m2, 

parc. č. 887/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace o  výměře 6,71 m2, 

s nájemcem: 

BRAT plus s. r. o. 

se sídlem M. Ryšky 701, Poruba, 735 14 Orlová 

IČO 041 74 496 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 9 
Projednání návrhu rozpočtu a plánu činností zájmového sdružení 
právnických osob TROJHALÍ KAROLINA na rok 2021 
  
Usnesení číslo: 05455/RM1822/80 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
na straně statutárního města Ostravy se schválením rozpočtu a plánu činností zájmového 

sdružení právnických osob TROJHALÍ KAROLINA na rok 2021 dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

 
RM_M 10 
Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení 
služebnosti se společnostmi Asental Zenith s.r.o. a Ostravské vodárny    
a kanalizace a.s. 
  
Usnesení číslo: 05456/RM1822/80 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně budoucího oprávněného, uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení 

služebnosti ze dne 22. 7. 2019 

s budoucím povinným: 

 

Asental Zenith s.r.o. 
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se sídlem Gregorova 2582/3, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

IČO: 046 71 201 

a 

se stavebníkem: 

Ostravské vodárny a kanalizace a.s. 

se sídlem Nádražní 3114/28, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

IČO: 451 93 673, 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 11 
Souhlas se zahájením přípravy projektu a s podáním žádosti o dotaci  
ze Státního fondu dopravní infrastruktury dle Pravidel pro financování 
opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo opatření 
ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu 
nebo orientace pro rok 2021 pro projekt „Chodník ul. Michálkovická,         
k. ú. Slezská Ostrava“ 
  
Usnesení číslo: 05457/RM1822/80 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
zahájení přípravy projektu „Chodník ul. Michálkovická, k. ú. Slezská Ostrava“                

ke spolufinancování ze Státního fondu dopravní infrastruktury dle Pravidel pro financování 

opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo opatření ke zpřístupňování 

dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace pro rok 2021, dle vyhlášené 

metodiky dotačního programu a dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

2) souhlasí 

  
s podáním žádosti o dotaci pro projekt „Chodník ul. Michálkovická, k. ú. Slezská Ostrava“              

ze Státního fondu dopravní infrastruktury dle Pravidel pro financování opatření ke zvýšení 

bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo opatření ke zpřístupňování dopravy osobám 

s omezenou schopností pohybu nebo orientace pro rok 2021, dle vyhlášené metodiky dotačního 

programu, dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

3) žádá 

  
městský obvod Slezská Ostrava 
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jako nositele projektu o zajištění veškerých úkonů spojených s přípravou projektu dle bodu 1) 

tohoto usnesení  

  

 Vyřizuje: Bc. Richard Vereš, T: 31.12.2021 

 starosta městského obvodu Slezská Ostrava 

  
4) žádá 

  
městský obvod Slezská Ostrava 

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

usnesení v souladu s Pravidly pro financování opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti 

dopravy nebo opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu     

nebo orientace pro rok 2021 ze Státního fondu dopravní infrastruktury, viz příloha č. 1,            

v případě, že rada městského obvodu rozhodne kladně o předložení žádosti o dotaci uvedené           

v bodě 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Bc. Richard Vereš, T: 29.01.2021 

 starosta městského obvodu Slezská Ostrava 

  
 

RM_M 12 
Návrh na jmenování členů správní rady Renarkon, o.p.s. 
  
Usnesení číslo: 05458/RM1822/80 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) navrhuje 

  
aby správní rada obecně prospěšné společnosti Renarkon, o. p. s., IČO: 253 80 443, se sídlem 

Mariánskohorská 1328/29, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, jmenovala YXXXX 

SXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXX XXXXXX XXXXXXXX 

XXXXXXXXX XXXXX XXX XX XXXXXXX a MUDr. JXXXXX HXXXXXXXX, nar. 

XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX 

XXXXXXX, členy správní rady pro další tříleté funkční období  

  

 
RM_M 13 
Návrh na změny ve složení pracovní skupiny rady města pro posouzení 
návrhů na kulturní, společenské a sportovní akce zařazované 
každoročně do obecně závazné vyhlášky o nočním klidu 
  
Usnesení číslo: 05459/RM1822/80 

(zn.předkl.) 
87 

  
 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 17/59  
  

Rada města 

  
1) odvolává 

  
z členství v pracovní skupině k přípravě novely OZV o nočním klidu dle důvodové zprávy 

předloženého materiálu: 

Ing. Danu Klišovou, zástupce Městské policie Ostrava, a 

Mgr. Hanu Strádalovou, členku zastupitelstva městského obvodu Moravské Ostravy a Přívozu 

  

2) jmenuje 

  
nové členy pracovní skupiny rady města k přípravě novely OZV o nočním klidu dle důvodové 

zprávy předloženého materiálu: 

Mgr. Petra Zukala, zástupce ředitele pro výkon služby, a 

Ing. Martina Jurošku, Ph.D., starostu městského obvodu Michálkovic 

  

 
RM_M 14 
Návrhy na pořízení změny Územního plánu Ostravy č. 3 
  
Usnesení číslo: 05460/RM1822/80 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

• rozhodnout nepořídit změnu Územního plánu Ostravy u návrhů č. 233, 234, 236, 237, 238, 

239, 242, 243c, 245, 246, 249, 250, 251, 252, 253h, 254, 255, 256 ,257, 259, 260, 261, 262, 

263, 264, 266, 267, 268, 269, 271, 272, 274, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 

286 dle důvodové zprávy a přílohy č.1 předloženého materiálu 

• rozhodnout pořídit změnu Územního plánu Ostravy u návrhů č. 235, 240, 241, 243a, 243b, 

243d, 247, 253a, 253f, 258, 265a, 273b, 273c, 275, 285 dle důvodové zprávy 

a přílohy č.1 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

podmínit pořízení změny Územního plánu Ostravy částečnou úhradou nákladů na její 

zpracování u položek 235, 240, 241, 247, 258, 275, 285 dle důvodové zprávy a přílohy č.1 

předloženého materiálu 
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3) ukládá 

  
náměstkyni primátora Mgr. Zuzaně Bajgarové 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí materiál o pořízení změny Územního plánu Ostravy 

dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. arch. Cyril Vltavský, MPA, T: 27.01.2021 

 vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu 

  
 

RM_M 15 
Souhlas s přípravou a podáním žádosti o poskytnutí dotace                   
z Operačního programu Životní prostředí na projekt “Rekonstrukce 
objektu Dělnická č. p. 411 na bytový dům pro seniory SO 02 – 04” 
  
Usnesení číslo: 05461/RM1822/80 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
zahájení přípravy projektu “Rekonstrukce objektu Dělnická č. p. 411 na bytový dům pro seniory 

SO 02 – 04” ke spolufinancování z Operačního programu Životní prostředí 

  

2) souhlasí 

  
s podáním žádosti o poskytnutí podpory na projekt “Rekonstrukce objektu Dělnická č. p. 411  

na bytový dům pro seniory SO 02 – 04” v rámci Operačního programu Životní prostředí 

vyhlášeného Ministerstvem životního prostředí 

  

3) žádá 

  
městský obvod Poruba o zajištění předložení žádosti o dotaci a všech jejích příloh pro projekt  

dle bodu 2) tohoto usnesení v souladu s podmínkami 144. výzvy Ministerstva životního prostředí 

k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 - 

2020 v případě, že rada městského obvodu rozhodne kladně o předložení žádosti o dotaci 

uvedené v bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lucie Baránková Vilamová, Ph.D., T: 11.01.2021 

 starostka městského obvodu Poruba 

  
4) žádá 

  
městský obvod Poruba 
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o zajištění spolufinancování projektu uvedeného v bodě 1) a 2) tohoto usnesení 

  

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

 starostka městského obvodu Poruba 

  
 

RM_M 16 
Návrh na vydání předchozího souhlasu radou města s uzavřením 
nájemní smlouvy pro městský obvod Poruba 
  
Usnesení číslo: 05462/RM1822/80 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) vydává 

  
pro městský obvod Poruba, se sídlem Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava 

předchozí souhlas s uzavřením nájemní smlouvy k pronájmu části budovy (prostoru o velikosti  

2 m2, umístěný v podkroví budovy, části střechy budovy o výměře 6,30 m2 a prostoru               

v/na budově pro potřebné kabelové připojení) č. p. 385, bytový dům, který je součástí pozemku  

parc. č. 546, zast. plocha a nádvoří, v k. ú. Poruba, obec Ostrava, svěřené tomuto městskému 

obvodu (ul. Dělnická č. 385/28) 

se společností 

CETIN a.s. 

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

IČO: 040 84 063 

za účelem umístění základnové stanice v rámci výstavby telekomunikační sítě, na dobu určitou 

10-ti let s možností automatického prodlužování o 5 let, a s tříměsíční výpovědní lhůtou, 

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

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

  

 
RM_M 17 
Návrh na souhlas s umístěním inženýrské sítě do pozemku ve vlastnictví 
SMO, návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene pro společnost GasNet, s.r.o. a návrh na zřízení služebnosti          
a uzavření smlouvy o zřízení služebnosti pro “Bytové družstvo 
Sokolovská 1182” 
  
Usnesení číslo: 05463/RM1822/80 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

 

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

parc. č. 988/2 - zastavěná plocha a nádvoří, 

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

pro: 

GasNet, s.r.o. 

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

IČO 272 95 567 

v rámci stavby “REKO MS Ostrava - Blahoslavova +2”, dle situačního výkresu, který je 

přílohou č. 1/2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

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

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

parc. č. 988/2 - zastavěná plocha a nádvoří, 

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

GasNet, s.r.o. 

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

IČO 272 95 567 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
na straně vlastníka zřídit služebnost a uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti - převisu konstrukce 

balkónů nad pozemkem parc. č. 1649/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy v k. ú. Poruba, obec Ostrava, s oprávněným: 

“Bytové družstvo Sokolovská 1182” 

se sídlem Sokolovská 1182/24, Poruba, 708 00 Ostrava 

IČO 253 65 771 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 
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RM_M 18 
Návrh Dohody o uznání dluhu a splátkách ve věci odtahu vozidla tovární 
značky Ford Galaxy 
  
Usnesení číslo: 05464/RM1822/80 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření Dohody o uznání dluhu a splátkách ve věci odtahu vozidla tovární značky 

Ford Galaxy, RZ XXX XXXX, s dlužníkem XXXXXXXX XXXXXX, nar. XXXX, bytem 

XXXXXXXX XXXX XXX XX XXXX XXXXX XX XXXXXX, dle důvodové zprávy             

a přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí uzavření Dohody o uznání dluhu a splátkách ve věci 

odtahu vozidla tovární značky Ford Galaxy, RZ XXX XXXX, s dlužníkem XXXXXXXX 

XXXXXX, nar. XXXX, bytem XXXXXXXX XXXX XXX XX XXXX XXXXX XX 

XXXXXX, dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

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

 vedoucí odboru legislativního a právního 

  
 

RM_M 19 
Návrh na prodej přebytečného majetku statutárního města Ostravy            
v užívání Městské policie Ostrava 
  
Usnesení číslo: 05465/RM1822/80 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
prodat  použitý osobní automobil  jakožto přebytečnou movitou věc společnosti AutoBezděk 

s.r.o. 

Škoda Octavia kombi 1,4 CNG, VIN: TMBJM7NE5H0065928, RZ 1TC5796, rok 

výroby 2016, za cenu obvyklou 37.800,- kč. Hodnota zbytků poškozeného vozidla byla  
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stanovena pojišťovnou provedeným šetření trhu s poškozenými vozidly na aukčním portále 

společnosti TotaCar s.r.o. 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č.1 předloženého materiálu s výše uvedeným  kupujícím.\ 

  

 
RM_M 20 
Návrhy na uzavření 8 dodatků ke smlouvám o výpůjčce, jejichž 
předmětem jsou plastické orientační mapy města Ostravy pro nevidomé 
a slabozraké občany 
  
Usnesení číslo: 05466/RM1822/80 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně půjčitele o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce ev. č. 0856/2010/MJ ze dne  

3. 3. 2010 mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO 00845451 

(jako půjčitelem) a TyfloCentrem Ostrava, o.p.s., náměstí Msgre. Šrámka  1760/4, 702 00 

Moravská Ostrava, IČO 25863151 (jako vypůjčitelem), kterým se prodlužuje doba výpůjčky      

do 31. 12. 2030, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu  

  

2) rozhodla 

  
na straně půjčitele o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce ev. č. 0857/2010/MJ ze dne     

3. 3. 2010 mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO 00845451 

(jako půjčitelem) a Tyfloservisem, o.p.s., Krakovská 1695/21, Nové Město, 110 00 Praha 1,  

IČO 26200481 (jako vypůjčitelem), kterým se prodlužuje doba výpůjčky do 31. 12. 2030, dle 

přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
na straně půjčitele o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce ev. č. 0858/2010/MJ ze dne  

3. 3. 2010 mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO 00845451 

(jako půjčitelem) a KAFIROU, o.p.s., Horní náměstí 132/47, Město, 746 01 Opava,            

IČO 26588773 (jako vypůjčitelem), kterým se prodlužuje doba výpůjčky do 31. 12. 2030,         

dle přílohy č. 9 předloženého materiálu 

  

  

4) rozhodla 

  
na straně půjčitele o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce ev. č. 0862/2010/MJ ze dne  

3. 3. 2010 mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO 00845451  
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(jako půjčitelem) a Knihovnou města Ostravy, příspěvkovou organizací, ul. 28 října 289/2,              

702 00 Ostrava, IČO 00097586 (jako vypůjčitelem), kterým se prodlužuje doba výpůjčky         

do 31. 12. 2030, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu 

  

5) rozhodla 

  
na straně půjčitele o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce ev. č. 0863/2010/MJ ze dne  

3. 3. 2010 mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO 00845451 

(jako půjčitelem) a Ostravskou univerzitou, Dvořákova 138/7, 701 03 Ostrava, IČO 61988987 

(jako vypůjčitelem), kterým se prodlužuje doba výpůjčky do 31. 12. 2030, dle přílohy č. 15 

předloženého materiálu 

  

6) rozhodla 

  
na straně půjčitele o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce ev. č. 0867/2010/MJ ze dne 

10. 3. 2010 mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO 00845451 

(jako půjčitelem) a Charitou Opava, Přemyslovců 26, 747 07 Opava – Jaktař, IČO 43964591 

(jako vypůjčitelem), kterým se prodlužuje doba výpůjčky do 31. 12. 2030, dle přílohy č. 18 

předloženého materiálu 

  

7) rozhodla 

  
na straně půjčitele o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce ev. č. 0868/2010/MJ ze dne 

15. 3. 2010 mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO 00845451 

(jako půjčitelem) a Vysokou školou báňskou - Technickou univerzitou Ostrava,               

17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava - Poruba, IČO 61989100 (jako vypůjčitelem), kterým    

se prodlužuje doba výpůjčky do 31. 12. 2030, dle přílohy č. 21 předloženého materiálu 

  

8) rozhodla 

  
na straně půjčitele o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce ev. č. 1947/2010/MJ ze dne 

25. 6. 2010 mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO 00845451 

(jako půjčitelem) a Moravskoslezskou vědeckou knihovnou v Ostravě, Prokešovo nám. 9,         

PO BOX 100, 728 00 Ostrava, IČO 00100570 (jako vypůjčitelem), kterým se prodlužuje doba 

výpůjčky do 31. 12. 2030, dle přílohy č. 24 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 21 
Uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo v rámci stavby “Revitalizace 
knihovny Podroužkova, Ostrava - Poruba, rekonstrukce vnitřních 
prostor” 
  
Usnesení číslo: 05467/RM1822/80 

(zn.předkl.) 
05 
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Rada města 

  
1) rozhodla 

  
uzavřít Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 2660/2019/OI/VZKÚ ze dne 10.9.2019                      

se zhotovitelem společností  Beskydská stavební, a.s., se sídlem Frýdecká 225, 739 61 

Třinec,  IČO: 28618891, který upravuje rozsah předmětu plnění ve vztahu k vzniklým méně          

a více pracím a cenu díla v rámci stavby “Revitalizace knihovny Podroužkova, Ostrava - 

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

  

 
RM_M 22 
Návrh na zpětvzetí dílčích pohledávek č. 3, č. 4, č. 5 a č. 6 v insolvenčním 
řízení společnosti One Energy & One Mobile a.s.,čj. KSOS 25 INS 
12156/2018 vedené Krajským soudem v Ostravě a to v souladu                       
s důvodovou zprávou a přílohou č. 1 
  
Usnesení číslo: 05468/RM1822/80 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zpětvzetí dílčích pohledávek č. 3, č. 4, č. 5 a č. 6 v celkovém objemu 116.726, - Kč            

v insolvenčním řízení společnosti One Energy & One Mobile a.s., čj. KSOS 25 INS 12156/2018 

vedené u Krajského soudu v Ostravě, a to v souladu s důvodovou zprávou a přílohou č. 1 

předloženého materiálu 

  

 
RM_M 23 
Udělení předchozího souhlasu zřizovatele s nabytím darů do vlastnictví 
Zoologické zahrady a botanického parku Ostrava, příspěvkové 
organizace 
  
Usnesení číslo: 05469/RM1822/80 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

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

z jednotlivých darů v celkové výši 527.611,00 Kč dle příloh č. 1 až 5 předloženého materiálu   

do vlastnictví Zoologické zahrady a botanického parku Ostrava, příspěvkové organizace,              

se sídlem Michálkovická 2081/197, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava, IČO: 0037324 



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 25/59  
  

2) ukládá 

  
náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 31.12.2020 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
 

RM_M 24 
Návrh na souhlas s napojením vodovodního řadu, vodovodní přípojky, 
splaškové kanalizace a přípojky splaškové kanalizace na vodovod            
a splaškovou kanalizaci ve vlastnictví statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 05470/RM1822/80 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

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

předpisů,  s  napojením vodovodního řadu, vodovodní přípojky,  splaškové kanalizace                  

a přípojky splaškové kanalizace na stávající vodovod a splaškovou kanalizaci ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy: 

parc. č. 261/36 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 476/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

vše v  k. ú. Heřmanice, obec Ostrava , 

pro investora: 

Asental Land, s.r.o. 

se sídlem Greogorova 2582/3, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

IČO: 277 69 143, 

v rámci stavby “LOKALITA NAD VODÁRNOU” 

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

  

 
RM_M 25 
Poskytnutí neinvestičních účelových příspěvků příspěvkovým 
organizacím v oblasti sociální péče 
  
Usnesení číslo: 05471/RM1822/80 

(zn.předkl.) 
86 
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Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí neinvestičních účelových příspěvků následujícím příspěvkovým organizacím 

v celkové výši 19.199 tis. Kč, dle předloženého materiálu a důvodové zprávy 

a) Domovu Sluníčko, Ostrava - Vítkovice, příspěvkové organizaci, IČO 70631832, se sídlem 

Syllabova 2886/19, 703 00 Ostrava - Vítkovice, příspěvek ve výši 680 tis. Kč, 

b) Domovu Slunovrat, Ostrava - Přívoz, příspěvkové organizaci, IČO 70631841, se sídlem            

Na Mlýnici 203/5, 702 00 Ostrava - Přívoz, příspěvek ve výši 1.120 tis. Kč, 

c) Domovu Čujkovova, Ostrava - Zábřeh, příspěvkové organizaci, IČO 70631875, se sídlem 

Čujkovova 1717/25, 700 30 Ostrava - Zábřeh, příspěvek ve výši 2.718 tis. Kč, 

d) Domovu Korýtko, příspěvkové organizaci, IČO 70631867, se sídlem Petruškova 2936/6, 

700 30 Ostrava - Zábřeh, příspěvek ve výši 1.500 tis. Kč, 

e) Domovu Slunečnice Ostrava, příspěvkové organizaci, IČO 70631883, se sídlem 

Opavská 4472/76, 708 00 Ostrava - Poruba, příspěvek ve výši 4.537 tis. Kč, 

f) Domovu pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvkové organizaci, IČO 70631816,  

se sídlem Bohumíská 1056/71, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava, příspěvek ve výši 

1.936 tis. Kč, 

g) Čtyřlístku - centru pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvkové organizaci, 

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

6.708 tis. Kč  

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

Snižují běžné výdaje na 

§4350, pol. 5909,  ORJ 180                                                             o 19 199 tis. Kč 

Zvyšují neinvestiční  příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím, na 

§4350, pol. 5331,  ORJ 180, ORG 34                                              o      272 tis. Kč 

§4357, pol. 5331,  ORJ 180, ORG 34                                              o      408 tis. Kč 

§4350, pol. 5331,  ORJ 180, ORG 35                                              o      762 tis. Kč 

§4357, pol. 5331,  ORJ 180, ORG 35                                              o      358 tis. Kč 

§4350, pol. 5331,  ORJ 180, ORG 37                                              o   1 902 tis. Kč 

§4357, pol. 5331,  ORJ 180, ORG 37                                              o      816 tis. Kč 

§4350, pol. 5331,  ORJ 180, ORG 38                                              o      900 tis. Kč 

§4357, pol. 5331,  ORJ 180, ORG 38                                              o      600 tis. Kč 
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§4350, pol. 5331,  ORJ 180, ORG 40                                              o   2 875 tis. Kč 

§4357, pol. 5331,  ORJ 180, ORG 40                                              o   1 662 tis. Kč 

§4350, pol. 5331,  ORJ 180, ORG 41                                              o   1 936 tis. Kč 

§4354, pol. 5331,  ORJ 180, ORG 43                                              o      533 tis. Kč 

§4357, pol. 5331,  ORJ 180, ORG 43                                              o   6 175 tis. Kč 

  

3) schvaluje 

  
úpravu závazných ukazatelů: 

Navýšení neinvestičního účelového příspěvku na rok 2020 takto: 

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 680 tis. Kč 

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 1.120 tis. Kč 

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 2.718 tis. Kč 

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 1.500 tis. Kč 

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 4.537 tis. Kč 

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 1.936 tis. Kč 

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 

6.708 tis. Kč 

  

4) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 2) a úpravu závazného ukazatele dle bodu 3) 

tohoto usnesení 
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 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.12.2020 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 26 
Návrh na uzavření dohody o ukončení výpůjčky v k.ú. Svinov, obec 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 05472/RM1822/80 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně půjčitele o uzavření dohody o ukončení Smlouvy o výpůjčce ev. č. 0325/2006/MJ            

ze dne 13.02.2006, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 23.02.2011, 

s výpůjčitelem Koordinátor ODIS s.r.o., IČO: 646 13 895, se sídlem 28. října 3388/111, 

Moravská Ostrava, 702 00  Ostrava, 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 28 
Návrh na souhlas se vstupem na pozemky ve vlastnictví SMO za účelem 
rekonstrukce nadzemního vedení a výměny stožárů, pro ČEZ Distribuce, 
a. s. 
  
Usnesení číslo: 05473/RM1822/80 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se vstupem na pozemky ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

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

parc. č. 3655/65 - ostatní plocha, jiná plocha 

v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava, 

parc. č. 2425/1 - ostatní plocha, jiná plocha 

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

parc. č. 936/3 - lesní pozemek 

v k. ú.  Stará Plesná, obec Ostrava, pro:  

  

 

ČEZ Distribuce, a.s. 
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se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO:  24729035 

za účelem provedení  rekonstrukce nadzemního vedení VVN 2x 110 kV včetně výměny 

stávajících stožárů v rámci stavby “Třebovice-Hoštice, odb. Martinov, vedení V681/682, 683” 

dle situačních plánů, které jsou přílohou č. 2/1-2/4 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 29 
Návrh na souhlas s umístěním podzemního a nadzemního vedení NN 
včetně pojistkové skříně a uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene k pozemkům ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a. s. 
  
Usnesení číslo: 05474/RM1822/80 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV a nadzemního vedení NN 0,4 kV 

včetně pojistkové skříně v pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 4482/4 - zahrada 

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

  

ČEZ Distribuce, a.s. 

se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO:  24729035 

v rámci stavby “Ostrava-Slezská Ostrava 4482/2, přel. NNk” 

dle situačního výkresu dokumentace, který je přílohou č. 2/2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

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

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

včetně pojistkové skříně  k pozemku: 

parc. č. 4482/4 - zahrada 

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

ČEZ Distribuce, a.s. 

se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO: 24729035 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

3) souhlasí 
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s umístěním podzemního kabelového vedení 2x NN 0,4 kV v pozemcích ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy: 

parc. č. 297/16 - zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba bez čp/če, tech. vyb, 

parc. č. 297/24 - zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr 

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

  

ČEZ Distribuce, a.s. 

se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO:  24729035 

v rámci stavby “Moravská Ostrava 320, DTS, NNk” 

dle situačního výkresu dokumentace, který je přílohou č. 5/2 předloženého materiálu 

  

4) rozhodla 

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

a provozování podzemního kabelového vedení 2x NN 0,4 kV k pozemkům: 

parc. č. 297/16 - zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba bez čp/če, tech. vyb 

parc. č. 297/24 - zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr  

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

ČEZ Distribuce, a.s. 

se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO: 24729035 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

5) souhlasí 

  
s umístěním podzemního kabelového vedení NN v pozemku ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy: 

parc. č. 3076/1 - ostatní plocha, silnice 

v k. ú. Svinov, obec Ostrava, pro:  

  

ČEZ Distribuce, a.s. 

se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO:  24729035 

v rámci stavby “Ostrava-Svinov 1733, připojení NNV, NNk” 

dle situačního výkresu dokumentace, který je přílohou č. 8/2 předloženého materiálu 

  

6) rozhodla 

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

a provozování podzemního kabelového vedení NN  k pozemku: 
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parc. č. 3076/1 - ostatní plocha, silnice 

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

ČEZ Distribuce, a.s. 

se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO: 24729035 

dle přílohy č. 9 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 30 
Návrh na souhlas s připojením inž. sítí, s umístěním staveb. objektů, 
uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, nájemních 
smluv 
  
Usnesení číslo: 05475/RM1822/80 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

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

předpisů, 

- s připojením nově budovaných inž. sítí na inž. sítě pro veřejnou potřebu ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy, a to: 

vodovodního řadu PE D 110 na vodovodní řad DN 100 v pozemku p. p. č. 306/3 v k. ú. 

Muglinov, obec Ostrava, 

gravitační kanalizace DN 200 na splaškovou kanalizaci DN 300 v pozemku p. p. č. 552/2 v k. ú. 

Muglinov, obec Ostrava, 

za dodržení podmínek uvedených ve vyjádření k dokumentaci pro společné povolení vydaném 

provozovatelem vodohospodářského majetku ve vlastnictví statutárního města Ostravy 

společností Ostravské vodárny a kanalizace a. s., IČO 45193673, pod zn. 4.2/8025/5037/20/Dan 

- s umístěním staveb. objektů do pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostravy, a to: 

vodovodního řadu PE D 110, hydrantu a účelové komunikace do pozemku: 

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

v k. ú. Muglinov, obec Ostrava, 

gravitační kanalizace DN 200 do pozemků: 

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

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

oba v k. ú. Muglinov, obec Ostrava, 

pro investory: 
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manželé 

XXXXX XXXXXXX, rok narození 1XXX 

XXXX XXXXXXXXX, rok narození 19XX 

oba XXXXXXXX XXXXXX XXXX XXX XX XXXXXXXXXXXce, 

v rámci staveb „Komunikace pro příjezd k plánovaným RD p. č. 368/3, 368/21, 368/4, 368/22,          

a 306/3 v k. ú. Muglinov“, a „Prodloužení vodovodního řadu a splaškové kanalizace“, 

dle situací z projektové dokumentace, které jsou přílohou č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

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

pro přístup a příjezd k pozemkům p. p. č. 368/3, p. p. č. 368/21, oba v k. ú. Muglinov, obec 

Ostrava, k pozemku: 

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

v k. ú. Muglinov, obec Ostrava, 

s budoucími oprávněnými: 

manželé 

XXXXX XXXXXXX, rok narození 1XXX 

XXXX XXXXXXXXX, rok narození 19XX 

oba bydliště XXXXXX XXXX XXX XX XXXXXXXXXXXce, 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu k částem pozemků v k. ú. Muglinov, obec 

Ostrava, a to: 

p. p. č. 306/3 - ostatní plocha, jiná plocha, a to části A o výměře 1 m2 a části B o výměře 21 m2, 

p. p. č. 552/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 2,2 m2, 

s nájemci: 

manželé 

XXXXX XXXXXXX, rok narození 1XXX 

XXXX XXXXXXXXX, rok narození 19XX 

oba bydliště XXXXXX XXXX XXX XX XXXXXXXXXXXce, 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

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

předpisů, s umístěním 2 vodovodní přípojek do pozemku ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy: 

p. p. č. 537/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k. ú. Michálkovice, obec Ostrava, 

pro investora: 

XXXXXXXX XXXXXXXXX, rok narození 19XX 

bydliště U XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXX XX XXXXXov, 

v rámci stavby “Vodovodní přípojky pro parc. č. 535/13 a 537/10 k. ú. Michálkovice”, 

dle situace z projektové dokumentace, která je přílohou č. 6 předloženého materiálu 

  

5) rozhodla 

  
na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebností inženýrské sítě 2 

vodovodních přípojek k pozemku: 

p. p. č. 537/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k. ú. Michálkovice, obec Ostrava, 

s budoucím oprávněným: 

XXXXXXXX XXXXXXXvá, rok narození 1XXX 

bydliště U XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXX XX XXXXXXv, 

dle přílohy č. 7 předloženého materiálu 

  

6) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu k části pozemku p. p. č. 537/2 - ostatní plocha, 

ostatní komunikace o výměře 15 m2 v k. ú. Michálkovice, obec Ostrava 

s nájemcem: 

XXXXXXXX XXXXXXXXX, rok narození 1XXX 

bydliště U XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXX XX XXXXXXv, 

dle přílohy č. 8 předloženého materiálu 

  

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

předpisů, s umístěním kanalizační přípojky včetně výustního objektu, který tvoří kanalizační 

přípojka a zpevnění břehu, do pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 263/3 – vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené 

v k. ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava, 

pro investora: 

Bc. XXX XXXXX, rok narození 1XXX 

bydliště XXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXeh, 

v rámci stavby “Likvidace dešťových vod pro novostavbu RD na parc. č. 196/2, k. ú. Výškovice 

u Ostravy”, 

dle situace z projektové dokumentace, která je přílohou č. 10 předloženého materiálu  

  

8) rozhodla 

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

kanalizační přípojky včetně výustního objektu, který tvoří kanalizační přípojka a zpevnění 

břehu, k pozemku: 

parc. č. 263/3 – vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené 

v k. ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava, 

s budoucím oprávněným: 

Bc. XXX XXXXXX rok narození 1XXX 

bydliště XXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXX, 

dle přílohy č. 11 předloženého materiálu 

  

9) souhlasí 

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

předpisů, s umístěním asfaltového chodníku a rozšířením stávající účelové komunikace             

na pozemek ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 1339/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, 

pro investora: 

P3 Ostrava s.r.o. 

se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1 

IČO: 086 44 705, 
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v rámci stavby “P3 OSTRAVA CENTRAL”, 

dle situace z projektové dokumentace, která je přílohou č. 13 předloženého materiálu 

  

10) rozhodla 

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

pro přístup a příjezd k pozemkům parc. č. 135/22, parc. č. 1125/154, parc. č. 1335/3, všechny           

v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, k pozemku: 

parc. č. 1339/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, 

s budoucím oprávněným: 

P3 Ostrava s.r.o. 

se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1 

IČO: 086 44 705, 

dle přílohy č. 14 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 31 
Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě darovací a návrh             
na uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti na kabelové vedení 
veřejného osvětlení se společností PALÁC SLAVÍKOVA s.r.o. v rámci 
akce “Palác Slavíkova, Ostrava - Poruba” 
  
Usnesení číslo: 05476/RM1822/80 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o přijetí budoucího daru kabelového vedení se sloupy veřejného osvětlení (předmět budoucího 

daru je specifikován  v příloze č. 5 předloženého materiálu) realizovaného v rámci akce “Palác 

Slavíkova, Ostrava - Poruba” s místem realizace v městském obvodu Poruba na ul. Slavíkova              

a ul. Finanční v obci Ostrava na pozemcích parc. č. 2002/1, parc. č. 2003/21, parc. č. 2003/36, 

parc. č. 2001/7, parc. č. 2001/8, parc.1708/1, parč. č. 2029/1, parc. č. 2027/26 a 2027/27               
v k. ú. Poruba - sever, v obci Ostrava 

a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě darovací dle přílohy č. 5 předloženého materiálu           

s budoucím dárcem společností PALÁC SLAVÍKOVA s.r.o., IČO: 06382177 se sídlem: 

Korejská 894/9, 702 00 Ostrava - Přívoz. 

  

 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 36/59  
  

2) rozhodla 

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

inženýrské sítě kabelového vedení veřejného osvětlení k pozemkům: 

parc. č. 2027/26 - ostatní plocha, zeleň, 

parc. č. 2027/27 - ostatní plocha, zeleň 

v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava 

s vlastníkem 

PALÁC SLAVÍKOVA s. r. o., IČO 06382177,  se sídlem: Korejská 894/9, 702 00 Ostrava - 

Přívoz 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 33 
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: 05477/RM1822/80 

(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 

572 297,00 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: 11.12.2020 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
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RM_M 34 
Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do vlastnictví právnické 
osoby Dětské centrum Domeček, příspěvková organizace, IČO 
00631956, se sídlem Jedličkova 1025/5, 700 30 Ostrava - Zábřeh 
  
Usnesení číslo: 05478/RM1822/80 

(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 Dětské centrum Domeček, příspěvková organizace,                    

IČO 00631956, se sídlem Jedličkova 1025/5, 700 30 Ostrava - Zábřeh, v celkové hodnotě 

49.960,00 Kč (dle přílohy 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: 11.12.2020 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
 

RM_M 35 
Úprava rozpočtu 
  
Usnesení číslo: 05479/RM1822/80 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
úpravu závazného ukazatele příspěvkové organizaci Lidová konzervatoř a Múzická škola 

Ostrava, a to snížení neinvestičního příspěvku o 100 000 Kč 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 
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- nedaňové příjmy 

na § 3299, pol. 2229, ORJ 140 o 53 tis. Kč (E.4.) 

- ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ÚZ 13351, ORJ 120 o 18 883 tis. Kč (A.3.) 

- neinvestiční přijaté transfery od obcí 

(A.1.) na pol. 4121, ZJ 024, ORJ 100 o 2 760 tis. Kč 

                                ZJ 075, ORJ 100 o 1 695 tis. Kč 

- běžné výdaje 

na § 2295, pol. 5193, ORJ 100, org. 9205 o 4 455 tis. Kč (A.1.) 

(C.1.) na ORJ 230, § 3639, pol. 5169 o 356 tis. Kč 

                               § 2321, pol. 5169 o 300 tis. Kč 

(C.3.) na ORJ 135, § 3299, pol. 5023, ÚZ 103533063, org. 100000000 o 1 tis. Kč 

                                                             ÚZ 103133063, org. 100000000 o 1 tis. Kč 

                                                             ÚZ 103107609, org. 100000000 o 1 tis. Kč 

(C.6.) na ORJ 200, § 5213, pol. 5137 o 70 tis. Kč 

                                            pol. 5169 o 120 tis. Kč 

na § 2219, pol. 5139, ORJ 300 o 1 tis. Kč (C.7.) 

na § 6171, pol. 5021, ORJ 135 o 29 tis. Kč (C.8.) 

na § 6211, pol. 5139, ORJ 290 o 27 tis. Kč (C.9.) 

na § 4329, pol. 5424, ÚZ 13011, ORJ 135 o 40 tis. Kč (C.10.) 

(C.11.) na ORJ 270, § 5311, pol. 5139 o 200 tis. Kč 

                                              pol. 5151 o 80 tis. Kč 

                                              pol. 5152 o 250 tis. Kč 

                                              pol. 5153 o 100 tis. Kč 

                                              pol. 5154 o 750 tis. Kč 

                                              pol. 5169 o 620 tis. Kč 

                                              pol. 5171 o 379 tis. Kč 

- kapitálové výdaje 

(C.1.) na ORJ 230, § 3392, pol. 6121, org. 8202 o 30 tis. Kč 

                               § 5522, pol. 6121, ÚZ 95, org. 8253 o 900 tis. Kč 

                               § 2310, pol. 6121, ÚZ 95, org. 7353 o 4 tis. Kč 

                               § 3412, pol. 6121, org. 8247 o 76 tis. Kč 

                               § 2321, pol. 6121, ÚZ 95, org. 7362 o 223 tis. Kč 

                                            pol. 6121, org. 7362 o 4 033 tis. Kč 

na § 3639, pol. 6130, ORJ 137, org. 3227 o 462 tis. Kč (C.2.) 

na § 3419, pol. 6111, ORJ 161 o 61 tis. Kč (C.4.) 

- neinvestiční transfery 

(A.3.) na ORJ 180, § 4350, pol. 5336, ÚZ 13351, org. 34 o 390 tis. Kč 

                               § 4357, pol. 5336, ÚZ 13351, org. 34 o 586 tis. Kč 

                               § 4350, pol. 5336, ÚZ 13351, org. 35 o 1 086 tis. Kč 

                               § 4357, pol. 5336, ÚZ 13351, org. 35 o 644 tis. Kč 

                               § 4350, pol. 5336, ÚZ 13351, org. 36 o 996 tis. Kč 
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                    § 4350, pol. 5336, ÚZ 13351, org. 37 o 3 092 tis. Kč 

                               § 4357, pol. 5336, ÚZ 13351, org. 37 o 1 538 tis. Kč 

                               § 4350, pol. 5336, ÚZ 13351, org. 38 o 1 284 tis. Kč 

                               § 4357, pol. 5336, ÚZ 13351, org. 38 o 390 tis. Kč 

                               § 4357, pol. 5336, ÚZ 13351, org. 39 o 119 tis. Kč 

                               § 4350, pol. 5336, ÚZ 13351, org. 40 o 5 208 tis. Kč 

                               § 4357, pol. 5336, ÚZ 13351, org. 40 o 2 134 tis. Kč 

                               § 4350, pol. 5336, ÚZ 13351, org. 41 o 1 000 tis. Kč 

                               § 4357, pol. 5336, ÚZ 13351, org. 43 o 313 tis. Kč 

                               § 4377, pol. 5336, ÚZ 13351, org. 43 o 38 tis. Kč 

                               § 4351, pol. 5336, ÚZ 13351, org. 43 o 2 tis. Kč 

                               § 4354, pol. 5336, ÚZ 13351, org. 43 o 27 tis. Kč 

               ORJ 170, § 4358, pol. 5336, ÚZ 13351, org. 4241 o 36 tis. Kč 

(C.5.) na ORJ 180, § 4350, pol. 5331, org. 38 o 1 000 tis. Kč 

                               § 4354, pol. 5331, org. 43 o 800 tis. Kč 

                               § 4357, pol. 5331, org. 43 o 1 000 tis. Kč 

                                                   

z v y š u j e 

- účelová rezerva ke krytí výpadku sdílených daní 

na § 6409, pol. 5901, ÚZ 2020, ORJ 120 o 602 tis. Kč (E.1.) 

                                                                  o 1 827 tis. Kč (E.2.) 

                                                                  o 2 862 tis. Kč (E.3.) 

                                                                  o 1 013 tis. Kč (E.4.) 

- účelová rezerva na předfinancování a spolufinancování projektů 

na § 6409, pol. 5901, ÚZ 6330, ORJ 120 o 1 118 tis. Kč (E.5.) 

                                                                  o 6 619 tis. Kč (E.6.) 

s n i ž u j í 

- ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ÚZ 35019, ORJ 120 o 41 tis. Kč (A.2.) 

- běžné výdaje 

na § 2321, pol. 5171, ORJ 230 o 300 tis. Kč (C.1.) 

na § 3299, pol. 5901, ORJ 140, org. 100000000 o 3 tis. Kč (C.3.) 

na § 3419, pol. 5169, ORJ 161 o 61 tis. Kč (C.4.) 

na § 5213, pol. 5139, ORJ 200 o 190 tis. Kč (C.6.) 

na § 3639, pol. 5169, ORJ 300 o 1 tis. Kč (C.7.) 

na § 3639, pol. 5169, ORJ 300 o 29 tis. Kč (C.8.) 

na § 6211, pol. 5169, ORJ 290 o 27 tis. Kč (C.9.) 

na § 4329, pol. 5011, ÚZ 13011, ORJ 135 o 40 tis. Kč (C.10.) 

(C.11.) na ORJ 270, § 5311, pol. 5011 o 2 000 tis. Kč 

                                              pol. 5361 o 300 tis. Kč 

                                              pol. 5166 o 19 tis. Kč 
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                            pol. 5167 o 60 tis. Kč 

 

na § 3311, pol. 5169, ORJ 160 o 200 tis. Kč (E.2.) 

(E.4.) na ORJ 140, § 3299, pol. 5167 o 250 tis. Kč 

                                            pol. 5169 o 125 tis. Kč 

                                            pol. 5175 o 50 tis. Kč 

- kapitálové výdaje 

(C.1.) na ORJ 230, § 2229, pol. 6121, org. 3243 o 130 tis. Kč 

                               § 3631, pol. 6121, org. 4354 o 90 tis. Kč 

                                                             org. 4355 o 166 tis. Kč 

                               § 3639, pol. 6121, ÚZ 95, org. 8233 o 900 tis. Kč 

                               § 2310, pol. 6121, ÚZ 95, org. 7292 o 4 tis. Kč 

                               § 2229, pol. 6121, org. 3243 o 76 tis. Kč 

                               § 2321, pol. 6121, ÚZ 95, org. 7089 o 78 tis. Kč 

                                                             org. 7295 o 875 tis. Kč 

                                                             org. 7422 o 3 158 tis. Kč 

                                                             ÚZ 95, org. 7424 o 145 tis. Kč 

na § 4357, pol. 6121, ORJ 230, org. 6036 o 462 tis. Kč (C.2.)  

na § 6409, pol. 6901, ORJ 230 o 602 tis. Kč (E.1.)                            

- neinvestiční transfery 

na § 3592, pol. 5336, ÚZ 35019, ORJ 170, org. 4241 o 41 tis. Kč (A.2.) 

(C.5.) na ORJ 180, § 4377, pol. 5331, org. 43 o 1 800 tis. Kč 

                                § 4357, pol. 5331, org. 38 o 1 000 tis. Kč 

(E.2.) na ORJ 160, § 3311, pol. 5222, ÚZ 7101 o 1 100 tis. Kč 

                               § 3312, pol. 5222, ÚZ 7101 o 50 tis. Kč 

                               § 3312, pol. 5331, ÚZ 7102, org. 4254 o 50 tis. Kč 

                               § 3316, pol. 5212, ÚZ 7101 o 150 tis. Kč 

                               § 3319, pol. 5222, ÚZ 7101 o 143 tis. Kč 

                               § 3319, pol. 5331, ÚZ 7102, org. 4254 o 50 tis. Kč 

                               § 3421, pol. 5222, ÚZ 7105 o 77 tis. Kč 

                               § 4339, pol. 5222, ÚZ 7315 o 7 tis. Kč 

(E.3.) na ORJ 161, § 3412, pol. 5213, ÚZ 2003, org. 4262 o 1 960 tis. Kč 

                               § 3419, pol. 5213, ÚZ 7104 o 70 tis. Kč 

                                            pol. 5222, ÚZ 7104 o 832 tis. Kč 

(E.4.) na ORJ 140, § 3113, pol. 5331 o 8 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5331, ÚZ 7107 o 347 tis. Kč 

                                            pol. 5339, ÚZ 7107 o 80 tis. Kč 

                                            pol. 5339, ÚZ 7113 o 100 tis. Kč 

- investiční převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje 

na § 6330, pol. 6363, ÚZ 3500, ORJ 120, org. 602 o 1 118 tis. Kč (E.5.) 

                                   ÚZ 6330, ORJ 120, org. 603 o 6 619 tis. Kč (E.6.) 

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz (A.4.) 

- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 
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na pol. 4116, ÚZ 13351 o 108 tis. Kč 

 

- zvýší běžné výdaje 

na § 43xx, pol. 5xxx, ÚZ 13351 o 108 tis. Kč 

Městský obvod Slezská Ostrava (A.4.) 

- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ÚZ 13351 o 290 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje 

na § 43xx, pol. 5xxx, ÚZ 13351 o 290 tis. Kč 

Městský obvod Slezská Ostrava (A.5.) 

- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ÚZ 14004 o 26 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje 

na § 5512, pol. 5xxx, ÚZ 14004 o 26 tis. Kč 

Městský obvod Radvanice a Bartovice (A.5.) 

- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ÚZ 14004 o 158 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje 

na § 5512, pol. 5xxx, ÚZ 14004 o 158 tis. Kč 

Městský obvod Hošťálkovice (A.5.) 

- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ÚZ 14004 o 1 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje 

na § 5512, pol. 5xxx, ÚZ 14004 o 1 tis. Kč 

Městský obvod Hrabová (A.5.) 

- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ÚZ 14004 o 11 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje 

na § 5512, pol. 5xxx, ÚZ 14004 o 11 tis. Kč 

Městský obvod Krásné Pole (A.5.) 

- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ÚZ 14004 o 11 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje 

na § 5512, pol. 5xxx, ÚZ 14004 o 11 tis. Kč 

Městský obvod Martinov (A.5.) 

- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ÚZ 14004 o 4 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje 

na § 5512, pol. 5xxx, ÚZ 14004 o 4 tis. Kč 

Městský obvod Michálkovice (A.5.) 
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- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ÚZ 14004 o 9 tis. Kč 

 

- zvýší běžné výdaje 

na § 5512, pol. 5xxx, ÚZ 14004 o 9 tis. Kč 

Městský obvod Nová Ves (A.5.) 

- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ÚZ 14004 o 13 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje 

na § 5512, pol. 5xxx, ÚZ 14004 o 13 tis. Kč 

Městský obvod Petřkovice (A.5.) 

- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ÚZ 14004 o 6 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje 

na § 5512, pol. 5xxx, ÚZ 14004 o 6 tis. Kč 

Městský obvod Plesná (A.5.) 

- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ÚZ 14004 o 3 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje 

na § 5512, pol. 5xxx, ÚZ 14004 o 3 tis. Kč 

Městský obvod Polanka nad Odrou (A.5.) 

- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ÚZ 14004 o 2 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje 

na § 5512, pol. 5xxx, ÚZ 14004 o 2 tis. Kč 

Městský obvod Proskovice (A.5.) 

- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ÚZ 14004 o 18 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje 

na § 5512, pol. 5xxx, ÚZ 14004 o 18 tis. Kč 

Městský obvod Pustkovec (A.5.) 

- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ÚZ 14004 o 27 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje 

na § 5512, pol. 5xxx, ÚZ 14004 o 27 tis. Kč 

Městský obvod Stará Bělá (A.5.) 

- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ÚZ 14004 o 6 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje 

na § 5512, pol. 5xxx, ÚZ 14004 o 6 tis. Kč 
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Městský obvod Svinov (A.5.) 

- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ÚZ 14004 o 3 tis. Kč 

 

- zvýší běžné výdaje 

na § 5512, pol. 5xxx, ÚZ 14004 o 3 tis. Kč 

Městský obvod Třebovice (A.5.) 

- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ÚZ 14004 o 1 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje 

na § 5512, pol. 5xxx, ÚZ 14004 o 1 tis. Kč 

Městský obvod Ostrava-Jih (A.5.) 

- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ÚZ 14004 o 11 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje 

na § 5512, pol. 5xxx, ÚZ 14004 o 11 tis. Kč 

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz (E.5.) 

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

na § 6330, pol. 4251, ÚZ 3500, org. 602 o 1 118 tis. Kč 

- sníží kapitálové výdaje 

na § xxxx, pol. 6xxx, ÚZ 3500, org. 02xxxxx000000 o 1 118 tis. Kč 

  

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 36 
Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2753/2019/OI/VZKÚ 
na zhotovení dokumentace pro provádění stavby ORG 6207 MNO - 
Rekonstrukce tepelného hospodářství Městské nemocnice Ostrava        
se zhotovitelem Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 
Výzkumné energetické centrum 
  
Usnesení číslo: 05480/RM1822/80 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 
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o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 2753/2019/OI/VZKÚ              

na zhotovení dokumentace pro provádění stavby, plánu BOZP, výkon funkce koordinátora  

 

BOZP a autorský dozor pro stavbu Rekonstrukce tepelného hospodářství Městské nemocnice 

Ostrava,  se zhotovitelem (příkazníkem) Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 

Výzkumné energetické centrum (VEC), 17. listopadu 2172/15, 708 00, Ostrava – Poruba, IČO: 

61989100 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 37 
Návrh na uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu č.4 a č.11 v domě 
na ul. Horní 3033/102, Ostrava-Bělský Les 
  
Usnesení číslo: 05481/RM1822/80 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu na pronájem bytu zvláštního určení 

bezbariérového charakteru č. 4 o velikosti 1+3, umístěného ve 2. nadzemním podlaží bytového 

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

k. ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, na ul. Horní č. or. 102, Ostrava-Bělský Les, s žadatelkou 

JXXXXXXX GXXXXXXXX, rok narození XXXX, trvale bytem XXXXX XXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXX XXX, 

na dobu určitou od 1. 1. 2021 do 31.12.2021 s prolongací, 

s výší nájemného 5.535,- Kč/měsíc plus zálohy na služby s nájmem spojené, 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu na pronájem bytu zvláštního určení 

bezbariérového charakteru č. 11 o velikosti 2+kk, umístěného ve 4. nadzemním podlaží 

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

k. ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, na ul. Horní č. or. 102, Ostrava-Bělský Les, s žadatelem 

AXXXXX KXXXXX, rok narození XXXX, trvale bytem XXXXX XXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXX XXXX 

na dobu určitou od 1. 1. 2021 do 31.12.2021 s prolongací, 
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s výší nájemného 3.746,- Kč/měsíc plus zálohy na služby s nájmem spojené, 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

RM_M 38 
Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnost        
a nájemní smlouvy s fyzickými osobami 
  
Usnesení číslo: 05482/RM1822/80 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

- inženýrské sítě vodovodní přípojky a přípojky elektronických komunikací  v pozemku parc. č. 

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

- užívání části pozemku parc. č. 1786/9 - ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Poruba, obec 

Ostrava, jako sjezdu a nájezdu pro přístup a příjezd k pozemkům parc. č. 1791/3, parc. č. 1791/4 

a parc. č. 1792/5 všechny v k. ú. Poruba, obec Ostrava, s budoucími oprávněnými: 

XXXXXXXX 

XXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

XXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXX XX XXXXXXX 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
na straně pronajímatele 

uzavřít nájemní smlouvu k částem pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostrava, a to parc. 

č. 1786/9, ost. plocha - ost. komunikace, o celkové výměře 32,20 m2, a to část označenou             

v situačním výkresu jako “A” o výměře 14,50 m2, část označenou v situačním výkresu jako “B”  

o výměře 7,60 m2 a část označenou v situačním výkresu jako “C” o výměře 10,10 m2, v k. ú. 

Poruba, obec Ostrava (ul. V Zahradách) 

s 

Manžely: 

XXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

XXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX XXX XX XXXXXXX 

za účelem vybudování vodovodní přípojky, přípojky elektronických komunikací a užívání části 

pozemku jako sjezdu a nájezdu pro přístup a příjezd k pozemkům parc. č. 1791/3, parc. č. 1791/4  
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a parc. č. 1792/5, všechny v k. ú. Poruba, obec Ostrava, v rámci realizace stavby “Novostavba 

rodinného domu na parc. č. 1791/3, 1791/4, 1792/5 v k. ú. Poruba” za nájemné ve výši             

90,- Kč/m2/rok, tj. 2.898, - Kč/ročně, na dobu určitou, nejdéle však do 30. 4. 2023, 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

 

RM_M 39 
Návrh na vydání souhlasu rady města se stavebními úpravami v budově 
ve vlastnictví SMO, návrh na uzavření dohody o plné moci a dohody     
o vzájemném vypořádání závazků 
  
Usnesení číslo: 05483/RM1822/80 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) vydává 

  
pro Českou spořitelnu, a.s., IČO: 452 44 782, se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00  Praha 4, 

souhlas s realizací stavby “CASHLESS ÚPRAVY POBOČKY ČS, a.s. OSTRAVA, 

PROKEŠOVO NÁMĚSTÍ 1800” spočívající ve stavebních úpravách v části budovy č. p. 1800, 

občanská vybavenost, na pozemku parc. č. 990/2, zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Moravská 

Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, v rozsahu projektové 

dokumentace pro stavební řízení a stavby a dle zákresu v situačním výkrese a výkrese nových 

konstrukcí, za předpokladu splnění podmínky: 

• stavební úpravy budou realizovány v souladu se stanovenými požadavky příslušných 

správních orgánů, 

Tento souhlas nenahrazuje vyjádření příslušných orgánů státní správy. 

  

2) rozhodla 

  
na straně zmocnitele uzavřít dohodu o plné moci 

se společností Česká spořitelna, a.s., IČO: 452 44 782, se sídlem Olbrachtova 1929/62,        

140 00 Praha 4, 

k zastupování statutárního města Ostravy, IČO: 008 45 451, se sídlem Prokešovo náměstí 8,    

729 30 Ostrava, při jednání ve správních řízeních vedených před správními orgány k zajištění 

potřebného povolení či rozhodnutí pro stavební akce v rámci stavby “CASHLESS ÚPRAVY 

POBOČKY ČS, a.s. OSTRAVA, PROKEŠOVO NÁMĚSTÍ 1800” realizované na nemovité 

věci - budově č. p. 1800, občanská vybavenost, na pozemku parc. č. 990/2, zastavěná plocha                 

a nádvoří, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 
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3) rozhodla 

  
na straně vlastníka pozemku uzavřít dohodu o vzájemném vypořádání závazků 

se stavebníkem Česká spořitelna, a.s., IČO: 452 44 782, se sídlem Olbrachtova 1929/62,          

140 00  Praha 4, 

k provádění stavebních úprav v části budovy č. p. 1800, občanská vybavenost, na pozemku parc. 

č. 990/2, zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví 

statutárního města Ostrava, v rozsahu projektové dokumentace pro stavební řízení a stavby        

a dle zákresu v situačním výkrese a výkrese nových konstrukcí, 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 40 
Návrh na naložení s přebytečným a neupotřebitelným majetkem              
v užívání Magistrátu města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 05484/RM1822/80 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o vyřazení přebytečného a neupotřebitelného majetku statutárního města Ostravy v rozsahu              

a způsobem dle předloženého materiálu -  fyzickou likvidací a svěřením 

  

2) jmenuje 

  
likvidační komisi, která o provedené likvidaci pořídí likvidační protokol dle “Směrnice 

2/2007 pro evidenci majetku” a jmenuje její členy:   

předseda: 

Ing. René Bartoš - vedoucí odboru hospodářské správy                     

členové: 

Bc. Helena Tichavská, MPA - odbor projektů IT služeb a outsourcingu 

Ing. Jarmila Kopelová -  odbor hospodářské správy 

Petr Hučík - technik IT podpory OVANET a.s. 

  

3) rozhodla 

  
a) označit generátor SWINGFOG SN 50  - termogenerátor, inventární číslo 189133/MMO, 

jakožto majetek svěřený městskému obvodu Krásné Pole 
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b) označit generátor SWINGFOG SN 50 -  termogenerátor, inventární číslo 189134/MMO, 

jakožto majetek svěřený městskému obvodu Radvanice a Bartovice 

c) označit generátor SWINGFOG SN 50 -  termogenerátor, inventární číslo 189135/MMO, 

jakožto majetek svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih 

  

4) zmocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy 

k podpisu “Protokolu o předání a převzetí hmotného majetku” na městské obvody  dle bodu 3) 

tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. René Bartoš, T: 30.12.2020 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

RM_M 41 
Přijetí finančního daru do Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší 
od společnosti Veolia Energie ČR, a.s. 
  
Usnesení číslo: 05485/RM1822/80 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně obdarovaného o přijetí daru do Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší ve výši 

250.000,- Kč od právnické osoby Veolia Energie ČR, a.s., IČO: 45193410, se sídlem                 

28. října 3337/7, 702 00 Ostrava, dle důvodové zprávy předloženého materiálu a o uzavření 

darovací smlouvy s výše uvedenou právnickou osobou dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 42 
Snížení rozpočtu daňových příjmů a účelové rezervy ke krytí výpadku 
sdílených daní 
  
Usnesení číslo: 05486/RM1822/80 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 
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s n i ž u j í 

- daňové příjmy 

na pol. 1111, ORJ 120 o 280 000 tis. Kč 

na pol. 1121, ORJ 120 o 470 000 tis. Kč 

na pol. 1211, ORJ 120 o 350 000 tis. Kč 

s n i ž u j e 

- účelová rezerva ke krytí výpadku sdílených daní 

na § 6409, pol. 5901, ÚZ 2020, ORJ 120 o 1 100 000 tis. Kč 

  

2) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

předložit zastupitelstvu města ke schválení rozpočtové opatření dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 11.12.2020 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_MZP 1 
Projednání vybraných bodů řádné valné hromady obchodní společnosti 
Koordinátor ODIS s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 05487/RM1822/80 

(zn.předkl.) 
07 

  
k usnesení č. 05299/RM1822/78 
  
Rada města 

  
1) ukládá 

  
delegovanému zástupci statutárního města Ostravy na řádnou valnou hromadu obchodní 

společnosti Koordinátor ODIS s.r.o., se sídlem 28. října 3388/111, PSČ 702 00, Ostrava - 

Moravská Ostrava, IČO 64613895 hlasovat: 

A) PRO v bodech programu valné hromady číslo 1 až 5: 

1)  Změny v Tarifu integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS pro rok 

2021 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

2) Kritéria financování veřejné linkové dopravy v ODIS v roce 2021 dle přílohy č. 3 

předloženého materiálu 

3) Odměňování jednatelů společnosti dle přílohy č. 4 předloženého materiálu s úpravou 
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4) Sjednání obchodního případu nad 500 000 Kč dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

5) Principy rozúčtování tržeb z jízdného mezi dopravci v ODIS pro rok 2021 dle přílohy č. 7 

předloženého materiálu 

B) BEZ OMEZENÍ v ostatních bodech programu 

  

 Vyřizuje: Ing. Vladimír Cigánek, T: 15.12.2020 

 náměstek primátora 

  
 

RM_VZ 1 
Veřejná zakázka malého rozsahu “Oprava CAS 32 JSDH Plesná”, poř. č. 
veřejné zakázky 160/2020 
  
Usnesení číslo: 05488/RM1822/80 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s postupem Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje při zastupování 

statutárního města Ostravy v rámci zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu “Oprava 

CAS 32 JSDH Plesná”, poř. č. veřejné zakázky 160/2020 

  

2) rozhodla 

  
o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu “Oprava CAS 32 JSDH Plesná”                 

a o uzavření smlouvy o dílo dle přílohy č. 4 předloženého materiálu mezi statutárním městem 

Ostrava, zastoupeným Českou republikou - Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského 

kraje na jedné straně a dodavatelem - společností THT Polička, s. r. o., Starohradská 316,       

572 01  Polička, IČO 46508147 na straně druhé, za cenu nejvýše přípustnou 710.743,80 Kč  

bez DPH 

  

 
RM_VZ 2 
Veřejná zakázka “Dodávka vodoměrů 2021 II”, poř. č. 161/2020 
  
Usnesení číslo: 05489/RM1822/80 

(zn.předkl.) 
08 

  
k usnesení č. 05093/RM1822/74 
  
Rada města 

  
1) vylučuje 
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ze zjednodušeného podlimitního řízení k veřejné zakázce na dodávku vodoměrů pro rok 2021,  

z důvodů uvedených v předloženém materiálu, účastníka: 

RENOVA, s.r.o. 

se sídlem: Houdkovice 12, 518 01 Trnov 

IČO: 63218356 

z částí 2., 3. a 4. veřejné zakázky 

  

2) rozhodla 

  
o výběru dodavatelů a uzavření smluv dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu na dodávku 

vodoměrů pro rok 2021, za podmínky předložení dokladů a zjištění údajů o skutečném majiteli 

dle § 122 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, s účastníky: 

Sensus Česká republika spol. s r.o. 

se sídlem: Walterovo náměstí 329/3, Jinonice, 158 00 Praha 5 

IČO: 48114651 

pro část 1. veřejné zakázky „Dodávka vodoměrů“ – vodoměr A - za cenu nejvýše přípustnou 

89.000,- Kč bez DPH 

a 

Water & Heat Systems, s.r.o. 

se sídlem: U továren 770/1b, Hostivař, 102 00 Praha 10 

IČO: 06428207 

pro část 2. veřejné zakázky „Dodávka vodoměrů“ – vodoměr B - za cenu nejvýše přípustnou 

1.397.200,- Kč bez DPH, 

pro část 3. veřejné zakázky „Dodávka vodoměrů“ – vodoměr C -  za cenu nejvýše přípustnou 

315.700,- Kč bez DPH; 

pro část 4. veřejné zakázky „Dodávka vodoměrů“ – vodoměr D - za cenu nejvýše přípustnou 

68.360,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 3 
Veřejná zakázka “Oprava a servis vozidel MPO 2021”, poř. č. 159/2020 
  
Usnesení číslo: 05490/RM1822/80 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 
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o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na zajištění 

servisních služeb motorových vozidel pro Městskou policii Ostrava v rozsahu přílohy č.1 

předloženého materiálu se společností: 

BestCarServis s.r.o. 

Sídlo: Dělnická 1394/51a, 735 64 Havířov 

IČO: 04967968 

za jednotkové ceny uvedené v předloženém materiálu 

  

 
RM_VZ 4 
Veřejná zakázka “Cyklistická trasa U a SSZ Výškovická x Pavlovova – 
TDS a BOZP”, poř. č. 165/2020 
  
Usnesení číslo: 05491/RM1822/80 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

technického dozoru stavebníka a výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci na staveništi včetně vypracování plánu BOZP při realizaci stavby “Cyklotrasa U -           

U Výtopny, Pavlovova a Vybavení křižovatky č. 3030 Výškovická x Pavlovova” v k.ú. Zábřeh 

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

ENVIROAD s.r.o. 

se sídlem: Ruská 398/43, 703 00 Ostrava 

IČO: 25394436 

za cenu nejvýše přípustnou 182.000,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 5 
Veřejná zakázka “Cyklistická trasa U a SSZ Výškovická x Pavlovova”, 
poř.č. 152/2020 
  
Usnesení číslo: 05492/RM1822/80 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 05048/RM1822/73 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 
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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 ”Cyklotrasa U - U Výtopny, Pavlovova a Vybavení křižovatky č. 3030 

Výškovická x Pavlovova” v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, s účastníkem poř. č. 6: 

IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. 

 

se sídlem: Albertova 229/21, 779 00 Olomouc 

IČO: 25869523 

za cenu nejvýše přípustnou 15.478.736,91 Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 6 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce parku Smetanův sad”, poř. č. 166/2020 
  
Usnesení číslo: 05493/RM1822/80 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

akce nazvané “Smetanův sad”, v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu se společností: 

MVEX stavby s.r.o. 

sídlo: Selská 50, 739 25 Sviadnov 

IČO: 03997286 

za cenu nejvýše přípustnou 4.441.000,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 7 
Veřejná zakázka “Injektáže jírovců - Ostrava 2021” 
  
Usnesení číslo: 05494/RM1822/80 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

ošetření určených stromů jírovců maďalů pomocí tzv. endoterapie (stromové mikro-injektáže) 

na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Ostravy dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
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se společností: 

SAFE TREES, s.r.o. 

se sídlem Hlinky 162/92, Staré Brno, 603 00 Brno 

IČO: 26935287 

za cenu nejvýše přípustnou 1 696 040,00 kč bez DPH. 

  

RM_VZ 8 
Návrh na zadání zakázek malého rozsahu a uzavření objednávek            
na provedení průzkumných prací v souvislosti s projektem 
Rekonstrukce Ostravského mrakodrapu ORG 8273 
  
Usnesení číslo: 05495/RM1822/80 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a vystavení objednávky vůči společnosti NV 

Engineering s.r.o.; U Průhonu 20; 170 00 Praha 7; IČ 28238290, jejímž předmětem je provedení 

stavebně technického průzkumu – diagnostický průzkum železobetonových konstrukcí,            

a to za cenu nejvýše přípustnou 126.563,- Kč bez DPH, dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 

předloženého materiálu. 

  

2) zmocňuje 

  
vedoucího odboru investičního 

k podpisu objednávky dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Jan Šrámek,  

 vedoucí odboru investičního 

  
3) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a vystavení objednávky vůči společnosti   

INSET spol. s r.o., Divize Ostrava, Rudná 21, PSČ 700 30, Ostrava, IČO: 035 79 727, jejímž 

předmětem je provedení monitoringu kmitání objektu v nejvyšším podlaží po dobu 90 dnů,          

a to za cenu nejvýše přípustnou 197.500 Kč bez DPH, dle důvodové zprávy a přílohy č. 2 

předloženého materiálu. 

  

4) zmocňuje 

  
vedoucího odboru investičního 
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k podpisu objednávky dle bodu 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Jan Šrámek,  

 vedoucí odboru investičního 

  
 
 
 
 

RM_VZ 9 
Veřejná zakázka “Úklidové práce - objekt DSČ a MP”, poř. č. 128/2020 
  
Usnesení číslo: 05496/RM1822/80 

(zn.předkl.) 
84 

  
k usnesení č. 04869/RMm1822/13 
k usnesení č. 05169/RM1822/75 
  
Rada města 

  
1) vylučuje 

  
z otevřeného řízení k veřejné zakázce na zajištění a provádění úklidových prací pro potřeby 

odboru dopravně správních činností Magistrátu města Ostravy a na pracovištích Městské policie 

Ostrava, z důvodů uvedených v předloženém materiálu, z části 1. veřejné zakázky “Úklidové 

práce – objekt DSČ” účastníka: 

DELTA facility, s.r.o. 

se sídlem: Dobrovského 397/8, Lazce, 779 00 Olomouc 

ICO: 04624041 

  

2) rozhodla 

  
o výběru dodavatelů a o uzavření smluv dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu na zajištění  

a provádění úklidových prací pro potřeby odboru dopravně správních činností Magistrátu města 

Ostravy a na pracovištích Městské policie Ostrava, za podmínky předložení dokladů a zjištění 

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

v platném znění, s účastníky: 

- pro část 1. veřejné zakázky - Úklidové práce – objekt DSČ: 

VKUS-BUSTAN s.r.o. 

se sídlem Fügnerova 3636, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek 

IČO: 26841410 

za jednotkové ceny uvedené v předloženém materiálu 

- pro část 2. veřejné zakázky - Úklidové práce – MP: 
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PEGASUS Service s.r.o. 

se sídlem: Hlavní 778, 739 34 Šenov 

IČO: 02029375 

za jednotkové ceny uvedené v předloženém materiálu 

  

 
RM_VZ 10 
Soutěž o návrh “Památník válečným veteránům”, poř. č. 034/2020 
  
Usnesení číslo: 05497/RM1822/80 

(zn.předkl.) 
89 

  
k usnesení č. 03443/RM1822/50 
k usnesení č. 03795/RM1822/57 
k usnesení č. 04839/RM1822/70 
  
Rada města 

  
1) vylučuje 

  
na základě stanoviska poroty uvedeného v příloze č. 1, ze soutěže o návrh vyhlášené k řešení 

projektu “Památník válečným veteránům” 

účastníka s návrhem č. 2 

PETR STOLÍN ARCHITEKT s.r.o. 

Vaňurova 820/12g, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec 

(autoři Ing. arch. PXXX SXXXXX a doc. M.A. JXX SXXXXX) 

  

2) rozhodla 

  
na základě stanoviska poroty uvedeného v příloze č. 1 o výběru nejvhodnějšího návrhu             

a o pořadí soutěžních návrhů na oceněných  místech v soutěži o návrh dle § 146 zákona          

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na řešení projektu “Památník 

válečným veteránům” následovně 

1. cena - návrh na nejvýše oceněném místě 

účastník s návrhem č. 3 

MgA. PXXXX SXXXXXXXXX, Ph.D. (autor) 

X XXXXXXX XXXXXX, 170 00 Praha - Holešovice, Česká republika 

cena - 120.000,- Kč 

2. cena 

účastník s návrhem č. 1 

MgA. Ing. Arch. OXXXXX XXXXXX (autor) 

 



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 57/59  
  

XXXXXXX XXX, 738 01 Frýdek-Místek, Česká republika 

a 

Ing. Arch. MXXXXX BlXXXX (spoluautor) 

XX XXXXX XXX, 537 01 Chrudim, Česká republika 

 

 

a 

MgA. JXX AXXXXXX(spoluautor) 

XXXXXXXXX XXXX, 738 01 Frýdek-Místek, Česká Republik 

cena - 80.000,- Kč 

3. cena 

účastník s návrhem č. 6 

MgA. JXX ŠXXXXXXXX (autor) 

XXXXXXX XXX, 749 01 Vítkov, Česká republika 

a 

MgA. MXXXXX KXXXXX (autor) 

XXXXX XX, 793 84 Janov - Janov, Česká republika 

spolupracovníci (MXXXXX HXXX, JXXX SXXXX a MXXXXX JXXX) 

cena - 40.000,- Kč 

  

3) rozhodla 

  
v souladu s ustanovením soutěžních podmínek o vyplacení částky 70.000,- Kč každému z osmi 

účastníků první fáze soutěže jako náhrady výloh spojených s účastí v soutěži 

  

 
RM_VZ 11 
“ZOO Ostrava - expozice makaků, gibonů a kopytníků” - výkon AD 
  
Usnesení číslo: 05498/RM1822/80 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy příkazní na výkon autorského 

dozoru při realizaci stavby “Expozice makaků, gibonů a kopytníků - část makaků lvích”           

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

IČO: 00845451 

a Atelierem GHM veřejnou obchodní společností, se sídlem:  Englišova 1380/16, Předměstí, 
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746 01 Opava, IČO: 62255789 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy příkazní na výkon autorského 

dozoru při realizaci stavby “Expozice makaků, gibonů a kopytníků - část gibonů a kopytníků”       

v ZOO Ostrava, mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. č. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 

00845451 

a V&V stavební a statickou kanceláří, spol. s. r.o., se sídlem: Havlíčkovo nábřeží 2728/38,   

702 00 Ostrava, IČO: 26831929     

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 12 
Soutěž o návrh “Parkovací dům za katedrálou”, poř. č. 100/2020 
  
Usnesení číslo: 05499/RM1822/80 

(zn.předkl.) 
62 

  
k usnesení č. 04293/RM1822/63 
k usnesení č. 04642/RM1822/67 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na základě stanoviska poroty uvedeného v příloze č. 1 o výběru nejvhodnějšího návrhu           

a o pořadí soutěžních návrhů na oceněných místech v soutěži o návrh dle § 146 zákona             

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

dům za katedrálou” následovně: 

1. cena 700 000,- Kč - návrh na nejvýše oceněném místě 

účastník s návrhem č. 1 

Chalupa architekti s.r.o. 

(autor: Ing. arch. MXXXX ChXXXXX, Ing. arch. ŠXXXXX ChXXXXX, Ing. arch. 

VXXXXXX JXXXXXX, Ing. arch. JXX PXXXXX) 

U Pergamenky 1522/2, 170 00 Praha - Holešovice, Česká republika 

IČO: 27594882 

2. cena 500 000,- Kč 

účastník s návrhem č. 5 



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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ov architekti, s.r.o. 

(autor: Ing. arch. JXXX OXXXXXXXX, Ing. arch. ŠXXXXX VXXXXXX) 

Badeniho 29/5, 160 00 Praha - Hradčany, Česká republika 

IČO: 24758094 

2) rozhodla 

  
na základě stanoviska poroty uvedeného v příloze č. 1 o úhradě náhrad výloh spojených s účastí 

v soutěži účastníkům, jež podali návrhy s č. 2, 3, 4 a 6, přičemž každému z těchto účastníků bude 

vyplacena částka 200 000,- Kč 

  

 
RM_VZ 13 
Veřejná zakázka “Blok Nové Lauby”, poř. č. 115/2020 
  
Usnesení číslo: 05500/RM1822/80 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 04400/RM1822/64 
k usnesení č. 04643/RM1822/67 
k usnesení č. 04872/RMm1822/13 
k usnesení č. 04998/RM1822/72 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o výběru dodavatele “Sdružení BBB Nové Lauby” na veřejnou zakázku zadávanou v užším 

řízení dle § 58 zákona č.  134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů , pod názvem “Blok Nové Lauby”, jehož členy jsou: 

BYSTROŇ Group a.s., se sídlem: Bieblova 406/6, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,              

IČO: 27800466 

BBP Stavby s.r.o., se sídlem: Korunovační 103/6, Bubeneč, 170 00 Praha 7, IČO: 03875199 

BAK stavební společnost, a.s., se sídlem: Žitenická 871/1, Prosek, 190 00 Praha 9,            

IČO: 28402758 

s nabídkovou cenou 226.936.150,- Kč bez DPH 

  

 
 


