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Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 07.12.2021 
  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název zn.předkl. 

08224/RM1822/127 RM_M 0 Schválení programu 127. schůze rady města konané 

dne 07.12.2021 

35 

08225/RM1822/127 RM_M 1 Oznámení o konání veřejného projednání návrhu 

Územního plánu Krmelín 

89 

08226/RM1822/127 RM_M 2 Návrh na uzavření “Smlouvy o zřízení služebnosti” 

v souvislosti se stavbou “Prodloužení sběrače B        

do Radvanic” 

05 

08227/RM1822/127 RM_M 3 Návrh na darování výpočetní techniky 

příspěvkovým organizacím 

84 

08228/RM1822/127 RM_M 4 Návrh sazebníku za poskytování informací podle 

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu      

k informacím, ve znění pozdějších předpisů       

pro účetní období roku 2022 

21 

08229/RM1822/127 RM_M 5 Vystavení objednávek na nákup zásahových rukavic 

pro členy 22 jednotek sboru dobrovolných hasičů 

statutárního města Ostravy a nových pneumatik    

na vozidla CAS 32 T815 jednotek sboru 

dobrovolných hasičů statutárního města Ostravy - 

Muglinov, Kunčičky a Stará Bělá 

01 

08230/RM1822/127 RM_M 6 Návrh na jmenování nového zástupce statutárního 

města Ostravy do Sdružení pro výstavbu 

komunikace I/11 - I/57 a do Partnerství pro městskou 

mobilitu 

09 

08231/RM1822/127 RM_M 7 Projednání návrhu rozpočtu a plánu činností 

zájmového sdružení právnických osob TROJHALÍ 

KAROLINA na rok 2022 spolu s projednáním 

vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu        

pod názvem “Zajištění ostrahy a bezpečnosti        

v areálu Trojhalí Karolina a jeho okolí” 

38 

08232/RM1822/127 RM_M 8 Kontrola plnění usnesení rady města za období 

květen a červen 2021 

28 

08233/RM1822/127 RM_M 9 Úhrada za dálkové kreditování frankovacího stroje 84 

08234/RM1822/127 RM_M 10 Poskytnutí neinvestičních účelových příspěvků 

příspěvkovým organizacím v oblasti sociální péče 

86 

08235/RM1822/127 RM_M 11 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce uměleckých 

děl 

84 

08236/RM1822/127 RM_M 12 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 
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08237/RM1822/127 RM_M 13 Návrh na prominutí odvodu TeamCity s.r.o.        

z poskytnuté neinvestiční účelové dotace na obnovu 

reklamního označení z rozpočtu statutárního města 

Ostrava 

89 

08238/RM1822/127 RM_M 14 Návrh na uzavření smluv o věcných právech k cizím 

pozemkům v souvislosti se stavbou Rekonstrukce 

kanalizace v ul. Jahodová, u které SMO 

prostřednictví investičního odboru vykonává funkci 

investora 

05 

08239/RM1822/127 RM_M 15 Návrh na uzavření smluv o věcných právech k cizím 

pozemkům v souvislosti se stavbami, u kterých 

SMO prostřednictví investičního odboru vykonává 

funkci investora 

05 

08240/RM1822/127 RM_M 16 Návrh na uzavření “Smluv o zřízení služebností”    

v souvislosti se stavbami “Rekonstrukce vodovodu 

Přemyšov-Poruba” a “Prodloužení sběrače B      

do Radvanic” 

05 

08241/RM1822/127 RM_M 17 Návrh na souhlas s umístěním stavby a uzavření 

smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti    

v pozemcích ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy pro T-Mobile Czech Republic a. s. 

08 

08242/RM1822/127 RM_M 18 Žádost o potvrzení změny dodavatele 28 

08243/RM1822/127 RM_M 19 Návrh na uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě        

o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti            

k pozemkům ve vlastnictví statutárního města,     

pro PODA a.s. 

08 

08244/RM1822/127 RM_M 20 Návrh na uzavření smlouvy o nájmu prostoru 

sloužícího k podnikání v k. ú. Mošnov, obec Mošnov 

08 

08245/RM1822/127 RM_M 21 Návrh na zřízení služebnosti a uzavření smlouvy     

o zřízení služebnosti pro fyzickou osobu 

08 

08246/RM1822/127 RM_M 22 Návrh na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti    

k pozemku ve vlastnictví fyzických osob,          

pro statutární město Ostrava 

08 

08247/RM1822/127 RM_M 23 Schválení použití finančních prostředků ve výši     

2 000 000,- Kč z fondu investic rozpočtu 

příspěvkové organizace Městský ateliér 

prostorového plánování a architektury na náklady 

spojené s architektonickou soutěží „Soutěž         

na předprostor Kostela Sv. Ducha                    

v Ostravě-Zábřehu“ 

38 

08248/RM1822/127 RM_M 24 Návrh na souhlas s umístěním stavby a uzavření 

smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti    

a návrh na zřízení služebností a uzavření smlouvy    

o zřízení služebnosti pro oprávněného CETIN a.s. 
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08249/RM1822/127 RM_M 25 Návrh na souhlas s umístěním podzemního 

kabelového vedení NN, uzavření smlouvy o budoucí 

smlouvě o zřízení věcného břemene a smluv          

o zřízení věcného břemene k pozemkům           

ve vlastnictví statutárního města Ostravy,           

pro ČEZ Distribuce, a.s. 

08 

08250/RM1822/127 RM_M 26 Návrh na záměr města prodat nemovité věci        

v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 

08 

08251/RM1822/127 RM_M 27 Úprava rozpočtu 07 

08252/RM1822/127 RM_M 28 Uzavření Dodatku č. 2 Rámcové smlouvy          

o obchodování na finančním trhu pro možnost 

uzavírat derivátové, devizové a úrokové transakce  

na finančním trhu s Českou spořitelnou, a.s. 

07 

08253/RM1822/127 RM_M 29 Návrh na uzavření nájemní smlouvy na pronájem 

části pozemku v k. ú. Heřmanice, obec Ostrava 

08 

08254/RM1822/127 RM_M 30 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce části 

pozemku v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

08 

08255/RM1822/127 RM_M 31 Pověření člena zastupitelstva města Ostravy pana 

JUDr. Lukáše Semeráka k přijímání projevu vůle 

snoubenců, že spolu vstupují do manželství,         

a stanovení užívání závěsného odznaku se státním 

znakem České republiky při významných 

příležitostech a občanských obřadech ve správním 

obvodu statutárního města Ostravy tímto členem 

zastupitelstva statutárního města Ostravy 

21 

08256/RM1822/127 RM_M 32 Návrh na uzavření dohody o ukončení smluvního 

vztahu založeného Smlouvou o dílo a smlouvou 

příkazní č.3190/2016/OI/VZKÚ ze dne 20.12.2016 

se zhotovitelem HaskoningDHV Czech Republic, 

spol. s r.o. 

05 

08257/RM1822/127 RM_M 33 Přijetí finančního daru do Fondu pro děti ohrožené 

znečištěním ovzduší ve výši 250 000 Kč           

od právnické osoby Veolia Energie, a.s. 

80 

08258/RM1822/127 RM_M 34 Návrh na záměr města vypůjčit pozemky              

v k. ú. Mošnov, obec Mošnov 

08 

08259/RM1822/127 RM_M 35 Zahájení přípravy a podání žádostí o poskytnutí 

podpory z Národního programu Životní prostředí, 

SC 1.5.E „Hospodaření se srážkovými vodami      

v intravilánu obcí“ pro projekt „Rekonstrukce      

ul. Jahnova – zelené parkování Mariánské Hory 

50 

08260/RM1822/127 RM_M 36 Zahájení přípravy a podání žádostí o poskytnutí 

podpory z Národního programu Životní prostředí, 

SC 1.5.E „Hospodaření se srážkovými vodami      

v intravilánu obcí“ pro projekt „Parkoviště za radnicí 

– ul. Nivnická“ 
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08261/RM1822/127 RM_M 37 Zahájení přípravy a podání žádostí o poskytnutí 

podpory z Národního programu Životní prostředí, 

SC 1.5.E „Hospodaření se srážkovými vodami       

v intravilánu obcí“ pro projekt „Parkoviště –       

ul. Žákovská“ 

50 

08262/RM1822/127 RM_M 38 Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, 

příspěvková organizace - projekt „Dvě koruny      

ze vstupu“ a návrh na snížení neinvestičního 

příspěvku na provoz příspěvkové organizace 

38 

08263/RM1822/127 RM_M 39 Návrh na zvýšení nájemného za pronájem bytů      

v domech na ul. Horní 3032/100 a Horní 3033/102, 

Ostrava-Bělský Les 

08 

08264/RM1822/127 RM_M 40 Návrh na skončení nájmu části pozemku p.p.č.692/2, 

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

08 

08265/RM1822/127 RM_M 41 Návrh na záměr pronájmu části pozemku           

v k. ú. Heřmanice, obec Ostrava a návrh na záměr 

výpůjčky částí pozemků v k. ú. Nová Ves u Ostravy, 

v k. ú. Zábřeh - Hulváky a v k. ú. Moravská Ostrava, 

obec Ostrava 

08 

08266/RM1822/127 RM_M 42 Návrh na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti    

k pozemkům ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy, pro New Karolina Residential 

Development II s.r.o. 

08 

08267/RM1822/127 RM_M 43 Informace o cenách tepla a vodného a stočného     

na rok 2022 

80 

08268/RM1822/127 RM_M 44 Návrh na záměr města prodat část nemovité věci    

v k.ú. Poruba, obec Ostrava 

08 

08269/RM1822/127 RM_M 45 Návrh na uzavření nájemních smluv na nemovité 

věci v k.ú. Bartovice a k.ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava 

08 

08270/RM1822/127 RM_M 46 Návrh prováděcí smlouvy na technickou podporu 

produktu VMware se spol. MERIT GROUP a.s. 

83 

08271/RM1822/127 RM_M 47 Návrh na uzavření dodatku č. 1 k Pachtovní smlouvě 

ev. č. 1752/2021/MJ 

08 

08272/RM1822/127 RM_M 48 Návrh na uzavření smluv o nájmu prostoru 

sloužícího k podnikání v k. ú. Mošnov, obec Mošnov 

08 

08273/RM1822/127 RM_M 49 Návrh schválení žádostí o peněžitou pomoc ve výši 

20 000 Kč pro zmírnění dopadů krizového opatření   

v souvislosti s epidemií COVID-19 

01 

08274/RM1822/127 RM_M 50 Návrh na prominutí dluhu 28 

08275/RM1822/127 RM_VZ 1 Úklid garáží MMO na ul. Pašerových                

v Ostravě-Mariánských Horách 

84 

08276/RM1822/127 RM_VZ 2 Veřejná zakázka malého rozsahu “Opravy a servis 

vozidel MPO 2022”, poř.č.156/2021 

25 

08277/RM1822/127 RM_VZ 3 Veřejná zakázka malého rozsahu „Provádění revizí 

elektrického nářadí, elektrických spotřebičů        

a pohyblivých přívodů dle ČSN 2022-2023“      

poř. č. 160/2021 
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08278/RM1822/127 RM_VZ 4 Veřejná zakázka “Zajištění ostrahy a ochrany 

majetku společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.” 

84 

08279/RM1822/127 RM_VZ 5 Veřejná zakázka “Tisk a dodání informačního 

měsíčníku Ostravská radnice v roce 2022”,         

poř. č. 186/2021 

01 

08280/RM1822/127 RM_VZ 6 Veřejná zakázka “Právní služby - ochrana 

oznamovatelů”, poř. č. 218/2021 

28 

08281/RM1822/127 RM_VZ 7 Veřejná zakázka “Celoroční ošetřování trávníků 

fotbalového hřiště”, poř. č. 196/2021 

84 

08282/RM1822/127 RM_VZ 8 Veřejná zakázka “Rekonstrukce tepelného 

hospodářství MNO”, poř.č. 096/2021 

05 
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RM_M 0 
Schválení programu 127. schůze rady města konané dne 07.12.2021 
  
Usnesení číslo: 08224/RM1822/127 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
program 127. schůze rady města konané dne 07.12.2021 

  

 
RM_M 1 
Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Územního plánu 
Krmelín 
  
Usnesení číslo: 08225/RM1822/127 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
text odpovědi k oznámení o konání veřejného projednání návrhu Územního plánu Krmelín     

dle přílohy č. 1 tohoto předloženého materiálu. 

  

 
RM_M 2 
Návrh na uzavření “Smlouvy o zřízení služebnosti” v souvislosti       
se stavbou “Prodloužení sběrače B do Radvanic” 
  
Usnesení číslo: 08226/RM1822/127 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření “Smlouvy o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou ”Prodloužení sběrače B do 

Radvanic” mezi vlastníkem: 

XXXX XXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX 

XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 
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RM_M 3 
Návrh na darování výpočetní techniky příspěvkovým organizacím 
  
Usnesení číslo: 08227/RM1822/127 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o přebytečnosti movitého majetku - výpočetní techniky 

  

2) rozhodla 

  
o darovaní výpočetní techniky příspěvkovým organizacím uvedených v důvodové zprávě 

přiloženého materiálu 

  

3) zmocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy 

k podpisu darovací smlouvy dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Ing. René Bartoš, T: 31.12.2021 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

RM_M 4 
Návrh sazebníku za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů    
pro účetní období roku 2022 
  
Usnesení číslo: 08228/RM1822/127 

(zn.předkl.) 
21 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
pro účetní období roku 2022 sazebník úhrad nákladů za poskytování informací podle zákona 

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,             

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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RM_M 5 
Vystavení objednávek na nákup zásahových rukavic pro členy          
22 jednotek sboru dobrovolných hasičů statutárního města Ostravy         
a nových pneumatik na vozidla CAS 32 T815 jednotek sboru 
dobrovolných hasičů statutárního města Ostravy - Muglinov, Kunčičky  
a Stará Bělá 
  
Usnesení číslo: 08229/RM1822/127 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
vystavení objednávky na nákup 45 párů zásahových rukavic Firemaster IV pro členy 22 jednotek 

sboru dobrovolných hasičů statutárního města Ostravy ve výši 130.451,-- Kč vč. DPH v rozsahu 

dle objednávky č. HSMO/OBJ/M48/2021 v příloze č. 1 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
vystavení objednávky na nákup 12 ks nových pneumatik 445/65 R22,5 M+S na vozidla      

CAS 32 T815 jednotek sboru dobrovolných hasičů statutárního města Ostravy - Muglinov, 

Kunčičky a Stará Bělá ve výši 230.000,-- Kč vč. DPH v rozsahu dle objednávky                

č. HSMO/OBJ/M49/2021 v příloze č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 6 
Návrh na jmenování nového zástupce statutárního města Ostravy      
do Sdružení pro výstavbu komunikace I/11 - I/57 a do Partnerství       
pro městskou mobilitu 
  
Usnesení číslo: 08230/RM1822/127 

(zn.předkl.) 
09 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření dohody o plné moci mezi statutárním městem Ostrava a Ing. Miroslavem Svozilem   

za účelem zastupování statutárního města Ostravy na valných hromadách Sdružení pro výstavbu 

komunikace I/11 - I/57 dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
o uzavření dohody o plné moci mezi statutárním městem Ostrava a Ing. Miroslavem Svozilem   

za účelem zastupování statutárního města Ostravy na valných hromadách Partnerství          

pro městskou politiku, z.s. dle přílohy č.2 předloženého materiálu 



Statutární město Ostrava 
rada města 
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směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 

Strana 10/51  
 

  

 
RM_M 7 
Projednání návrhu rozpočtu a plánu činností zájmového sdružení 
právnických osob TROJHALÍ KAROLINA na rok 2022 spolu             
s projednáním vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem 
“Zajištění ostrahy a bezpečnosti v areálu Trojhalí Karolina a jeho okolí” 
  
Usnesení číslo: 08231/RM1822/127 

(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 2022 dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

2) souhlasí 

  
na straně statutárního města Ostravy s rozhodnutím vyhlásit veřejnou zakázku malého rozsahu 

formou výzvy k předložení nabídek v souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů pod názvem “ZAJIŠTĚNÍ OSTRAHY        

A BEZPEČNOSTI V AREÁLU TROJHALÍ KAROLINA A JEHO OKOLÍ” 

  

3) souhlasí 

  
na straně statutárního města Ostravy s uložením předsedovi předsednictva zájmového sdružení 

právnických osob TROJHALÍ KAROLINA zabezpečit všechny úkony související se zadáním 

veřejné zakázky dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 
RM_M 8 
Kontrola plnění usnesení rady města za období květen a červen 2021 
  
Usnesení číslo: 08232/RM1822/127 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
předloženou kontrolu s tím, že 

usnesení dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu jsou splněna a vyřazují se z dalšího 

sledování 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_M 9 
Úhrada za dálkové kreditování frankovacího stroje 
  
Usnesení číslo: 08233/RM1822/127 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o provedení úhrady kreditu ve prospěch České pošty, s.p., Politických vězňů 909/4, Praha 1,   

PSČ 225 99, IČO 47114983, pro dálkové nastavení kreditu sloužícího k úhradě cen za služby    

s odesíláním (kreditováním) poštovních zásilek: 

- ve výši 250.000,-Kč pro frankovací stroj FRAMA MAILMAX 4430TC50, v.č. 910365, 

umístěný na podatelně v objektu Nové radnice 

- ve výši 500.000,-Kč pro frankovací stroj QUADIENT IS, v.č. 70707, umístěný na podatelně   

v objektu Nové radnice 

  

 
RM_M 10 
Poskytnutí neinvestičních účelových příspěvků příspěvkovým 
organizacím v oblasti sociální péče 
  
Usnesení číslo: 08234/RM1822/127 

(zn.předkl.) 
86 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí neinvestičních účelových příspěvků na provoz 2021 následujícím příspěvkovým 

organizacím v celkové výši 29.245 tis. Kč, dle předloženého materiálu a důvodové zprávy: 

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

Syllabova 2886/19, 703 00 Ostrava - Vítkovice, příspěvek ve výši 867 tis. Kč, 

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

Na Mlýnici 203/5, 702 00 Ostrava - Přívoz, příspěvek ve výši 2.269 tis. Kč, 

c) Domov Iris, příspěvková organizace, IČO 70631824, se sídlem Rybářská 1223/13, 

709 00 Ostrava - Mariánské Hory, příspěvek ve výši 1.644 tis. Kč, 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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d) Domov Čujkovova, Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace, IČO 70631875, se sídlem 

Čujkovova 1717/25, 700 30 Ostrava - Zábřeh, příspěvek ve výši 3.971 tis. Kč, 

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

700 30 Ostrava - Zábřeh, příspěvek ve výši 4.520 tis. Kč, 

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

Opavská 4472/76, 708 00 Ostrava - Poruba, příspěvek ve výši 6.024 tis. Kč, 

g) Domov pro seniory Kamenec, příspěvková organizace, IČO 70631816, se sídlem 

Bohumínská 1056/71, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava, příspěvek ve výši 2.471 tis. Kč, 

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

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

příspěvek ve výši 7.479 tis. Kč. 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

sníží rezerva 

§6409, pol. 5901, ORJ 120                                              o 29 245 tis. Kč 

zvýší neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 

§4350, pol. 5331, ORJ 180, ORG 34                              o       347 tis. Kč   

§4357, pol. 5331, ORJ 180, ORG 34                              o       520 tis. Kč  

§4350, pol. 5331, ORJ 180, ORG 35                              o    1 695 tis. Kč   

§4357, pol. 5331, ORJ 180, ORG 35                              o       574 tis. Kč  

§4350, pol. 5331, ORJ 180, ORG 36                              o    1 644 tis. Kč  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 13/51  
 

§4350, pol. 5331, ORJ 180, ORG 37                              o    2 780 tis. Kč   

§4357, pol. 5331, ORJ 180, ORG 37                              o    1 191 tis. Kč  

§4350, pol. 5331, ORJ 180, ORG 38                              o    4 371 tis. Kč  

§4357, pol. 5331, ORJ 180, ORG 38                              o       149 tis. Kč  

§4350, pol. 5331, ORJ 180, ORG 40                              o    2 892 tis. Kč  

§4357, pol. 5331, ORJ 180, ORG 40                              o    3 132 tis. Kč  

§4350, pol. 5331, ORJ 180, ORG 41                              o    2 471 tis. Kč  

§4354, pol. 5331, ORJ 180, ORG 43                              o       479 tis. Kč 

§4357, pol. 5331, ORJ 180, ORG 43                              o    7 000 tis. Kč       

  

3) schvaluje 

  
úpravu závazných ukazatelů: 

Navýšení neinvestičního účelového příspěvku na rok 2021 takto: 

Domov Sluníčko, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace, IČO 70631832, na základě 

smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon 

č.08140/2020/SOC, ve výši 867 tis. Kč, 

Domov Slunovrat, Ostrava - Přívoz, příspěvková organizace, IČO 70631841, se na základě 

smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č.08109/2020/SOC,     

ve výši 2.269 tis. Kč, 

Domov Iris, příspěvková organizace, IČO 70631824, na základě smlouvy o závazku veřejné 

služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č.06576/2020/SOC, ve výši 1.644 tis. Kč, 
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Domov Čujkovova, Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace, IČO 70631875, na základě 

smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č.08112/2020/SOC,     

ve výši 3.971 tis. Kč, 

Domov Korýtko, příspěvková organizace, IČO 70631867, na základě smlouvy o závazku 

veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č.06847/2020/SOC, ve výši 4.520 tis. Kč, 

Domov Slunečnice Ostrava, příspěvková organizace, IČO 70631883, na základě smlouvy 

o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č.08186/2020/SOC, ve výši   

6.024 tis. Kč, 

Domov pro seniory Kamenec, příspěvková organizace, IČO 70631816, na základě smlouvy 

č.07667/2020/SOC, ve výši 2.471 tis. Kč, 

Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace,  

IČO 70631808, na základě smlouvy č.07097/2020/SOC, ve výši 7.479 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 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.12.2021 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 11 
Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce uměleckých děl 
  
Usnesení číslo: 08235/RM1822/127 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
uzavřít smlouvu o výpůjčce  uměleckých děl  mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo 

náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 (vypůjčitel) a  Galerií výtvarného umění, 

příspěvková organizace, se sídlem Poděbradova 1291/12, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, 

IČO: 00373231  (půjčitel)  dle  přílohy č.1 předloženého materiálu 
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RM_M 12 
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: 08236/RM1822/127 

(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 

finančních darů do vlastnictví právnické osoby Dětské centrum Domeček, příspěvková 

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

výši 40.400,00 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: 10.12.2021 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
 

RM_M 13 
Návrh na prominutí odvodu TeamCity s.r.o. z poskytnuté neinvestiční 
účelové dotace na obnovu reklamního označení z rozpočtu statutárního 
města Ostrava 
  
Usnesení číslo: 08237/RM1822/127 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o prominutí odvodu z poskytnuté neinvestiční účelové dotace na obnovu reklamního označení  

z rozpočtu statutárního města Ostrava TeamCity s.r.o. ve výši 6.000,- Kč 

  

 
 

 



Statutární město Ostrava 
rada města 
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RM_M 14 
Návrh na uzavření smluv o věcných právech k cizím pozemkům         
v souvislosti se stavbou Rekonstrukce kanalizace v ul. Jahodová,      
u které SMO prostřednictví investičního odboru vykonává funkci 
investora 
  
Usnesení číslo: 08238/RM1822/127 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

o výpůjčce” k pozemku parc. č. 1055/1 v katastrálním území Petřkovice u Ostravy, obec 

Ostrava s vlastníkem XXXX XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXX 

XXXXXXXXXXX XXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXX v souvislosti se stavbou 

“Rekonstrukce kanalizace v ul. Jahodová” dle přílohy č. 2 přeloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

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

o výpůjčce” k pozemku parc. č. 1053/4, v katastrálním území Petřkovice u Ostravy,          

obec Ostrava, s vlastníkem XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXX 

XXXXXXX XXXXXX XXX XX XXXXXXX , v souvislosti se stavbou “Rekonstrukce 

kanalizace v ul. Jahodová” dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 15 
Návrh na uzavření smluv o věcných právech k cizím pozemkům         
v souvislosti se stavbami, u kterých SMO prostřednictví investičního 
odboru vykonává funkci investora 
  
Usnesení číslo: 08239/RM1822/127 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
uzavřít “Nájemní smlouvu” s pronajímatelem K2 stavební Moravia s.r.o., Počáteční 4729/10, 

Slezská Ostava, 710 00 Ostrava, IČO: 28573994, v souvislosti se stavbou “Kanalizace Kunčice    

a Kunčičky” dle přílohy č. 2 přeloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

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

o výpůjčce” v souvislosti se stavbou “Rekonstrukce VO Maroldova” s vlastníky XXXXX 
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XXXXXX, nar.: XXXX, XXXXXXXXXXXX a OstraWINA company a.s., Cihelní 3286, 

Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 61974971 dle přílohy č. 4 přeloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

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

o výpůjčce” s vlastníkyXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXX XXXX 

XXXXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXX XXX XXX XX XXXXXX X XXXX XXX       

v souvislosti se stavbou “Petřkovice, kanalizační stoka T, část B - IV. a V. etapa” dle přílohy č. 6 

přeloženého materiálu 

  

 
RM_M 16 
Návrh na uzavření “Smluv o zřízení služebností” v souvislosti          
se stavbami “Rekonstrukce vodovodu Přemyšov-Poruba”               
a “Prodloužení sběrače B do Radvanic” 
  
Usnesení číslo: 08240/RM1822/127 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

Přemyšov-Poruba” mezi vlastníkem: 

XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX 

XXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX 

a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
o uzavření “Smlouvy o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou ”Prodloužení sběrače B   

do Radvanic” mezi vlastníkem: 

Dopravní podnik Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava 

IČO: 61974757 

a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 
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RM_M 17 
Návrh na souhlas s umístěním stavby a uzavření smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti v pozemcích ve vlastnictví statutárního 
města Ostravy pro T-Mobile Czech Republic a. s. 
  
Usnesení číslo: 08241/RM1822/127 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  s umístěním podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě v pozemcích 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

- parc. č. 715/311 - ostatní plocha, silnice, 

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

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

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

- p. p. č. 1095/14 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

- p. p. č. 1095/36 - ostatní plocha, jiná plocha, 

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

- p. p. č. 950/84 - ostatní plocha, zeleň, 

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

  

pro: 

T-Mobile Czech Republic a.s. 

se sídlem Tomíčkova 2144/1, Chodov, 148 00  Praha 4, 

IČO: 64949681 

  

v rámci stavby „FTTH_Zábřeh_nad Odrou_3“  

dle situačních výkresů, které jsou přílohou č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

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

komunikačního vedení veřejné komunikační sítě k pozemkům ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy: 

  

- parc. č. 715/311 - ostatní plocha, silnice, 

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

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

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

- p. p. č. 1095/14 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

- p. p. č. 1095/36 - ostatní plocha, jiná plocha, 

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

- p. p. č. 950/84 - ostatní plocha, zeleň, 

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

  

s budoucím oprávněným: 

T-Mobile Czech Republic a.s. 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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se sídlem Tomíčkova 2144/1, Chodov, 148 00  Praha 4, 

IČO: 64949681 

  

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 18 
Žádost o potvrzení změny dodavatele 
  
Usnesení číslo: 08242/RM1822/127 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
vyhovět žádosti společnosti HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., se sídlem Sokolovská 

100/94, 186 00 Praha 8, IČO: 45797170 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a vyslovuje 

souhlas se změnou zhotovitele ze Smlouvy o dílo a smlouvy příkazní č. 1760/2018/OI/VZKÚ,   

ze dne 23.5.2018 dle žádosti, kdy novým dodavatelem bude společnost PUDIS a.s.,             

se sídlem Podbabská 1014/20, 160 00 Praha, IČO: 45272891 

  

2) rozhodla 

  
vyhovět žádosti společnosti HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., se sídlem Sokolovská 

100/94, 186 00 Praha 8, IČO: 45797170 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu a vyslovuje 

souhlas se změnou zhotovitele ze Smlouvy o dílo a smlouvy příkazní 2297/2020/OI/VZ,       

ze dne 31.8.2020, dle žádosti, kdy novým dodavatelem bude společnost PUDIS a.s.,           

se sídlem Podbabská 1014/20, 160 00 Praha, IČO: 45272891 

  

 
RM_M 19 
Návrh na uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti k pozemkům ve vlastnictví statutárního města,           
pro PODA a.s. 
  
Usnesení číslo: 08243/RM1822/127 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně vlastníka neuzavřít Dodatek č. 4 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 

ev. č. 0962/2014/MJ ze dne 4. 4. 2014, ve znění Dodatku č. 1 ev. č. 0962D1/2016/MJ ze dne   

21. 1. 2016, Dodatku č. 2 ev. č. 0962D2/2018/MJ ze dne 6. 4. 2018 a Dodatku č. 3             

ev. č. 0962D3/2020/MJ ze dne 11. 3. 2020, s budoucím oprávněným: 



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 
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PODA a.s.,  

se sídlem 28. října 1168/102, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 25816179 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 20 
Návrh na uzavření smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání     
v k. ú. Mošnov, obec Mošnov 
  
Usnesení číslo: 08244/RM1822/127 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně pronajímatele o uzavření smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání umístěné   

v objektu č. p. 326, jiná stavba na pozemku p. č. st. 437, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 

383 m2, k. ú. Mošnov, obec Mošnov 

s nájemcem Alanem Mokrošem 

se sídlem: 742 21 Kopřivnice, Družební 1176/12 

IČO: 18994512 

na dobu určitou, a to od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 za nájemné ve výši 162 530 Kč 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 21 
Návrh na zřízení služebnosti a uzavření smlouvy o zřízení služebnosti 
pro fyzickou osobu 
  
Usnesení číslo: 08245/RM1822/127 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně vlastníka zřídit služebnost  a uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti užívání pozemku 

parc. č. 2045/8 - ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava,   



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 21/51  
 

jako sjezdu a nájezdu, s oprávněným: 

XXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXX XX XXX XXXX 

XXXXXXXXX XX XX XXXX XXXXXX XXX XX XXXXXXXX XXXXXXXX 

XXX XXXXXXXXXXXX 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 22 
Návrh na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti k pozemku            
ve vlastnictví fyzických osob, pro statutární město Ostrava 
  
Usnesení číslo: 08246/RM1822/127 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně oprávněného uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě - kabelového vedení 

veřejného osvětlení k pozemku: 

parc. č. 4467/1 - orná půda 

v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava s vlastníky pozemku: 

manželé 

XXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX 

XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX 

XXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXX 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 23 
Schválení použití finančních prostředků ve výši 2 000 000,- Kč z fondu 
investic rozpočtu příspěvkové organizace Městský ateliér prostorového 
plánování a architektury na náklady spojené s architektonickou soutěží 
„Soutěž na předprostor Kostela Sv. Ducha v Ostravě-Zábřehu“ 
  
Usnesení číslo: 08247/RM1822/127 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
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 1) schvaluje 

  
použití finančních prostředků ve výši 2 000 000,- Kč z fondu investic rozpočtu příspěvkové 

organizace Městský ateliér prostorového plánování a architektury na náklady spojené            

s architektonickou soutěží „Soutěž na předprostor Kostela Sv. Ducha v Ostravě-Zábřehu“. 

  

2) pověřuje 

  
Městský ateliér prostorového plánování a architektury, příspěvkovou organizaci zajištěním 

přípravy architektonické soutěže „Soutěž na předprostor Kostela Sv. Ducha v Ostravě-Zábřehu“ 

  

 
RM_M 24 
Návrh na souhlas s umístěním stavby a uzavření smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti a návrh na zřízení služebností a uzavření 
smlouvy o zřízení služebnosti pro oprávněného CETIN a.s. 
  
Usnesení číslo: 08248/RM1822/127 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě v pozemcích 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

- parc. č. 4238/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

- parc. č. 4238/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

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

CETIN a.s. 

Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 04084063 

v rámci stavby „VPIC OS Havlíčkovo náb., trasy pro pěší“    

  

dle situačních výkresů, které jsou přílohami č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

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

komunikačního vedení veřejné komunikační sítě v pozemcích: 

- parc. č. 4238/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 



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 
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- parc. č. 4238/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

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

CETIN a.s. 

Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 04084063 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
zřídit služebnost a uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti zřízení a provozování podzemního 

komunikačního vedení veřejné komunikační sítě k pozemku: 

p. p. č. 654/7 - ostatní plocha, zeleň, v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, s oprávněným: 

CETIN a.s. 

Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 04084063 

dle přílohy č. 7 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 25 
Návrh na souhlas s umístěním podzemního kabelového vedení NN, 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene        
a smluv o zřízení věcného břemene k pozemkům ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 
  
Usnesení číslo: 08249/RM1822/127 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

a provozování podzemního kabelového vedení NN včetně betonového sloupu k pozemkům 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

p. p. č. 576 - ostatní plocha, jiná plocha, 

p. p. č. 577 - ostatní plocha, jiná plocha, 

p. p. č. 578 - ostatní plocha, jiná plocha 

v  k.ú. Muglinov, obec Ostrava,  s oprávněným: 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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ČEZ Distribuce, a.s. 

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

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

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

a provozování podzemního kabelového vedení NN k pozemku ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy: 

parc. č. 1192/29 - ostatní plocha, silnice 

v  k.ú. Vítkovice, obec Ostrava,  s oprávněným: 

ČEZ Distribuce, a.s. 

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

dle přílohy č. 9 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 26 
Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava,   
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 08250/RM1822/127 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava,         

ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřené městskému obvodu Slezská Ostrava, a to: 

- pozemek parc. č. 494/2, zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba bez čp/če, jiná 

stavba, LV 2456, ve vlastnictví fyzické osoby 

- část pozemku parc. č. 494/1, ost. plocha, zeleň, o výměře 840 m2, oddělenou a nově 

označenou jako pozemek parc. č. 494/3, ost. plocha, zeleň, dle geometrického                

plánu č. 4593-90/2021, který je přílohou č. 1/3 předloženého materiálu 

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

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 



Statutární město Ostrava 
rada města 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 19.01.2022 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 27 
Úprava rozpočtu 
  
Usnesení číslo: 08251/RM1822/127 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
úpravu závazného ukazatele pro Dětské centrum Domeček, příspěvkovou organizaci,           

a to snížení neinvestičního příspěvku o 1 782 tis. Kč dle bodu E.1. a přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

- přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 

na § 3719, pol. 2324, ÚZ 111500000, ORJ 120, org. 106000000 o 28 tis. Kč (A.3.) 

- ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

(A.1.) na pol. 4116, ÚZ 103533063, ORJ 120, org. 117000000 o 13 053 tis. Kč 

                                ÚZ 103133063, ORJ 120, org. 117000000 o 1 536 tis. Kč 

(A.3.) na pol. 4116, ÚZ 14036, ORJ 120 o 2 875 tis. Kč 

                                ÚZ 107117015, ORJ 120, org. 6049000000 o 150 tis. Kč 

                                ÚZ 107517016, ORJ 120, org. 6049000000 o 2 547 tis. Kč 

                                ÚZ 22010, ORJ 120, org. 8241000000 o 1 942 tis. Kč 

- neinvestiční přijaté transfery od obcí 

(A.2.) na pol. 4121, ZJ 024, ORJ 100 o 3 338 tis. Kč 

          na pol. 4121, ZJ 075, ORJ 100 o 2 418 tis. Kč 

- neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí 

na pol. 4152, ÚZ 111500000, ORJ 120, org. 116000000 o 298 tis. Kč (A.3.) 



Statutární město Ostrava 
rada města 
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- ostatní přijaté investiční transfery ze SR 

(A.3.) na pol. 4216, ÚZ 107117968, ORJ 120, org. 6049000000 o 1 202 tis. Kč 

          na pol. 4216, ÚZ 107517969, ORJ 120, org. 6049000000 o 20 433 tis. Kč 

- běžné výdaje 

na § 3299, pol. 5901, ORJ 140, org. 117000000 o 1 596 tis. Kč (A.1.) 

na § 2295, pol. 5193, ORJ 100, org. 9205 o 5 756 tis. Kč (A.2.) 

na § 6171, pol. 5169, ORJ 132 o 500 tis. Kč (B.1.) 

(C.1.) na ORJ 230, § 3639, pol. 5169 o 2 922 tis. Kč 

                               § 2310, pol. 5169 o 1 481 tis. Kč 

(C.3.) na ORJ 135, § 3299, pol. 5011, ÚZ 103533063, org. 108000000 o 70 tis. Kč 

                                                             ÚZ 103133063, org. 108000000 o 8 tis. Kč 

                                                             ÚZ 103103639, org. 108000000 o 4 tis. Kč 

                                            pol. 5031, ÚZ 103533063, org. 108000000 o 10 tis. Kč 

                                                             ÚZ 103133063, org. 108000000 o 2 tis. Kč 

                                                             ÚZ 103103639, org. 108000000 o 1 tis. Kč 

                                            pol. 5032, ÚZ 103533063, org. 108000000 o 5 tis. Kč 

                                                             ÚZ 103133063, org. 108000000 o 1 tis. Kč 

                                                             ÚZ 103103639, org. 108000000 o 1 tis. Kč 

                                            pol. 5021, ÚZ 103533063, org. 108000000 o 44 tis. Kč 

                                                             ÚZ 103133063, org. 108000000 o 6 tis. Kč 

                                                             ÚZ 103103639, org. 108000000 o 3 tis. Kč 

                                            pol. 5011, ÚZ 103533063, org. 108000001 o 1 tis. Kč 

                                                             ÚZ 103133063, org. 108000001 o 1 tis. Kč 

                                                             ÚZ 103103639, org. 108000001 o 1 tis. Kč 

(C.4.) na ORJ 130, § 6112, pol. 5175, org. 2412 o 8 tis. Kč| 

                               § 6112, pol. 5175, org. 2416 o 2 tis. Kč 

                               § 6171, pol. 5137 o 50 tis. Kč                           

- kapitálové výdaje 

(C.1.) na ORJ 230, § 2321, pol. 6121, org. 7097 o 16 tis. Kč 

                               § 2219, pol. 6121, org. 3138 o 184 tis. Kč 

                                                             org. 3097 o 82 tis. Kč 

                                                             org. 3185 o 292 tis. Kč 

                               § 2212, pol. 6121, org. 7332 o 3 440 tis. Kč 

                               § 2321, pol. 6121, org. 7332 o 276 tis. Kč 

                               § 3631, pol. 6121, org. 4370 o 17 tis. Kč 

                               § 2321, pol. 6121, org. 7213 o 4 tis. Kč 

  

- neinvestiční transfery 

(A.1.) na ORJ 140, § 3299, pol. 5331, ÚZ 103533063, org. 117000000 o 11 625 tis. Kč 

                                                             ÚZ 103133063, org. 117000000 o 1 368 tis. Kč 

na § 4357, pol. 5331, ORJ 180, org. 43 o 1 300 tis. Kč (C.2.) 
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z v y š u j e 

- účelová rezerva na předfinancování a spolufinancování projektů 

na § 6409, pol. 5901, ÚZ 6330, ORJ 120 o 26 600 tis. Kč (A.3.) 

- rozpočtová rezerva 

na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 2 875 tis. Kč (A.3.) 

na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 1 782 tis. Kč (E.1.) 

- financování 

na pol. 8115, ORJ 120 o 500 tis. Kč (B.1.) 

s n i ž u j í 

- běžné výdaje 

(C.1.) na ORJ 230, § 2310, pol. 5171, org. 7440 o 1 039 tis. Kč 

                               § 2310, pol. 5171 o 442 tis. Kč 

na § 3299, pol. 5901, ORJ 140, org. 108000000 o 158 tis. Kč (C.3.) 

(C.4.) na ORJ 130, § 6112, pol. 5194, org. 2412 o 8 tis. Kč 

                               § 6112, pol. 5139, org. 2416 o 2 tis. Kč 

                               § 6171, pol. 5169 o 50 tis. Kč 

- kapitálové výdaje 

(C.1.) na ORJ 230, § 2321, pol. 6121, org. 7448 o 16 tis. Kč  

                               § 6409, pol. 6901 o 399 tis. Kč 

                               § 2219, pol. 6121, org. 3111 o 159 tis. Kč 

                               § 6409, pol. 6901 o 3 440 tis. Kč 

                               § 2321, pol. 6121, org. 7368 o 276 tis. Kč 

                               § 6409, pol. 6901 o 2 922 tis. Kč 

                               § 3631, pol. 6121, org. 4042 o 17 tis. Kč 

                               § 2321, pol. 6121, org. 7318 o 4 tis. Kč 

- neinvestiční transfery 

na § 4377, pol. 5331, ORJ 180, org. 43 o 1 300 tis. Kč (C.2.) 

na § 3529, pol. 5331, ORJ 170, org. 4245 o 1 782 tis. Kč (E.1.) 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 2 předloženého materiálu 
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 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.12.2021 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 28 
Uzavření Dodatku č. 2 Rámcové smlouvy o obchodování na finančním 
trhu pro možnost uzavírat derivátové, devizové a úrokové transakce    
na finančním trhu s Českou spořitelnou, a.s. 
  
Usnesení číslo: 08252/RM1822/127 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 2 k Rámcové smlouvě o obchodování na finančním trhu ze dne 18.2.2014, 

evidenční číslo 0152/2014/OFR mezi Českou spořitelnou, a.s. Praha 4, Olbrachtova 1929/62, 

PSČ 140 00, IČO 45 24 47 82 a statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, 

IČO 00845451 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 29 
Návrh na uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku        
v k. ú. Heřmanice, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 08253/RM1822/127 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně pronajímatele o uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 458/49 

- ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 39 m2 v k. ú. Heřmanice, obec Ostrava, 

s nájemcem - společností ADPACK group, s.r.o. 

se sídlem: Orlovská 752/147, Heřmanice, 713 00 Ostrava 

IČO: 268 30 914 

na dobu neurčitou, za nájemné ve výši 77 Kč/m2/rok, tj. 3 003 Kč/rok 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 
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RM_M 30 
Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku v k. ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 08254/RM1822/127 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně půjčitele o uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku parc. č. 1346/2 - ostatní plocha, 

ostatní komunikace o výměře 12,15 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

 

s vypůjčitelem XXX XXXXXXXXX XXXXXXX 

bydlištěm: XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 31 
Pověření člena zastupitelstva města Ostravy pana JUDr. Lukáše 
Semeráka k přijímání projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují        
do manželství, a stanovení užívání závěsného odznaku se státním 
znakem České republiky při významných příležitostech a občanských 
obřadech ve správním obvodu statutárního města Ostravy tímto členem 
zastupitelstva statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 08255/RM1822/127 

(zn.předkl.) 
21 

  
Rada města 

  
1) pověřuje 

  
pana JUDr. Lukáše Semeráka, člena zastupitelstva města Ostravy, k přijímání projevu vůle,     

že snoubenci spolu vstupují do manželství ve správním obvodu statutárního města Ostravy,      

v souladu s ust. § 658 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů, ve spojení s ust. § 11a odst. 1 písm. c) zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu     

a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

  

2) stanoví 

  
aby v souladu s ust. § 108 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů, člen zastupitelstva města Ostravy pan JUDr. Lukáš Semerák, užíval      

při občanských obřadech ve správním obvodu statutárního města Ostravy závěsný odznak      

se státním znakem České republiky.  
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RM_M 32 
Návrh na uzavření dohody o ukončení smluvního vztahu založeného 
Smlouvou o dílo a smlouvou příkazní č.3190/2016/OI/VZKÚ ze dne 
20.12.2016 se zhotovitelem HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o. 
  
Usnesení číslo: 08256/RM1822/127 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření dohody o ukončení smluvního vztahu založeného Smlouvou o dílo a smlouvou 

příkazní č. 3190/2016/OI/VZKÚ ze dne 20.12.2016 se zhotovitelem: 

HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o. 

se sídlem: Sokolovská 100/94, 186 000 Praha 8 

IČO: 45797170 

dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 33 
Přijetí finančního daru do Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší 
ve výši 250 000 Kč od právnické osoby Veolia Energie, a.s. 
  
Usnesení číslo: 08257/RM1822/127 

(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 právnícké osoby Veolia Energie ČR, a.s., se sídlem 28. října 3337/7,  

Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava;  IČO: 26019388 dle důvodové zprávy a o uzavření darovací 

smlouvy dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 34 
Návrh na záměr města vypůjčit pozemky v k. ú. Mošnov, obec Mošnov 
  
Usnesení číslo: 08258/RM1822/127 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
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1) rozhodla 

  
o záměru města vypůjčit v k. ú. Mošnov, obec Mošnov 

a) pozemky: 

- p. p. č. 813/46 - ostatní plocha, jiná plocha, 

- p. p. č. 813/175 - ostatní plocha, jiná plocha, 

- p. p. č. 813/178 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

- p. p. č. 813/179 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

- p. p. č. 822/55 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

- p. p. č. 822/57 - ostatní plocha, jiná plocha, 

- p. p. č. 822/81 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

- p. p. č. 822/82 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

- p. p. č. 822/83 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

- p. p. č. 822/201 - ostatní plocha, jiná plocha, 

- p. p. č. 822/203 - ostatní plocha, jiná plocha, 

- p. p. č. 822/204 - ostatní plocha, jiná plocha, 

- p. p. č. 822/211 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

- p. p. č. 822/227 - ostatní plocha, jiná plocha, 

- p. p. č. 822/243 - ostatní plocha, jiná plocha, 

- p. p. č. 822/244 - ostatní plocha, jiná plocha, 

- p. p. č. 1414 - ostatní plocha, jiná plocha, 

- p. p. č. 1415 - ostatní plocha, jiná plocha, 

- p. p. č. 2093/14 - orná půda, 

- p. p. č. 2093/15 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

- p. p. č. 2093/16 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

- p. p. č. 2093/17 - orná půda, 

- p. p. č. 2093/34 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

- p. p. č. 2093/35 - ostatní plocha, jiná plocha, 

- p. p. č. 2093/36 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

- p. p. č. 2093/37 - ostatní plocha, jiná plocha, 

- p. p. č. 2093/38 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

- p. p. č. 2093/39 - ostatní plocha, jiná plocha, 

- p. p. č. 2093/40 - ostatní plocha, jiná plocha, 

- p. p. č. 2093/42 - ostatní plocha, jiná plocha, 

- p. p. č. 2093/46 - ostatní plocha, jiná plocha, 

- p. p. č. 2093/47 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

- p. p. č. 2093/74 - ostatní plocha, manipulační plocha, 

- p. p. č. 2093/96 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

- p. p. č. 2093/97 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

- p. p. č. 2093/98 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

- p. p. č. 2093/100 - ostatní plocha, jiná plocha, 

- p. p. č. 2093/101 - ostatní plocha, jiná plocha, 

b) části pozemků: 

- p. č. st. 454 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1 m2, 

- p. p. č. 802/56 - orná půda o výměře 9 m2, 

- p. p. č. 802/74 - orná půda o výměře 46 m2, 
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- p. p. č. 802/77 - orná půda o výměře 52 m2, 

- p. p. č. 802/99 - orná půda o výměře 9 m2, 

- p. p. č. 802/102 - orná půda o výměře 50 m2, 

- p. p. č. 802/103 - orná půda o výměře 7 m2, 

- p. p. č. 813/45 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 624 m2, 

- p. p. č. 813/174 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 153 m2, 

- p. p. č. 822/1 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 3 072 m2, 

- p. p. č. 822/47 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1 890 m2, 

- p. p. č. 822/48 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 110 m2, 

- p. p. č. 822/53 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 51 m2, 

- p. p. č. 822/54 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 26 m2, 

- p. p. č. 822/56 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 53 m2, 

- p. p. č. 822/73 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 284 m2, 

- p. p. č. 822/79 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 0,5 m2, 

- p. p. č. 822/200 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 176 m2, 

- p. p. č. 822/202 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 10 m2, 

- p. p. č. 822/205 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1 m2, 

- p. p. č. 822/228 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 27 m2, 

- p. p. č. 855/8 - ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 3 m2, 

- p. p. č. 1290/1 - orná půda o výměře 28 m2, 

- p. p. č. 1290/21 - orná půda o výměře 36 m2, 

- p. p. č. 1290/22 - orná půda o výměře 15 m2, 

- p. p. č. 1525 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 2 m2, 

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

s tím, že si vyhrazuje právo vypůjčit shora uvedené nemovité věci společně jako celek nebo 

kteroukoliv z nich jednotlivě, případně i více uvedených věcí, přičemž si vyhrazuje právo 

kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
RM_M 35 
Zahájení přípravy a podání žádostí o poskytnutí podpory z Národního 
programu Životní prostředí, SC 1.5.E „Hospodaření se srážkovými 
vodami v intravilánu obcí“ pro projekt „Rekonstrukce ul. Jahnova – 
zelené parkování Mariánské Hory 
  
Usnesení číslo: 08259/RM1822/127 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se zahájením přípravy a s podáním žádosti o dotaci projektu „Rekonstrukce ul. Jahnova – zelené 

parkování Mariánské Hory“ v rámci Národního programu Životní prostředí, SC 1.5.E 

„Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu obcí“ 



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 33/51  
 

  

2) žádá 

  
městský obvod Mariánské Hory a Hulváky, jako nositele projektu, o zajištění veškerých úkonů 

spojených s přípravou projektu a předložením žádosti o dotaci a všech jejích příloh dle bodu    

1) tohoto usnesení v souladu s podmínkami Výzvy č. 10/2021 v rámci Národního programu 

Životní prostředí, SC 1.5.E „Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu obcí“            

za předpokladu, že rada městského obvodu rozhodne kladně o předložení žádosti o dotaci 

uvedené v bodě 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Patrik Hujdus, T: 31.01.2022 

 starosta městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky 

  
 

RM_M 36 
Zahájení přípravy a podání žádostí o poskytnutí podpory z Národního 
programu Životní prostředí, SC 1.5.E „Hospodaření se srážkovými 
vodami v intravilánu obcí“ pro projekt „Parkoviště za radnicí –         
ul. Nivnická“ 
  
Usnesení číslo: 08260/RM1822/127 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se zahájením přípravy a s podáním žádosti o dotaci projektu „Parkoviště za radnicí –           

ul. Nivnická, Mariánské Hory“ v rámci Národního programu Životní prostředí, SC 1.5.E 

„Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu obcí“ 

  

2) žádá 

  
městský obvod Mariánské Hory a Hulváky, jako nositele projektu, o zajištění veškerých úkonů 

spojených s přípravou projektu a předložením žádosti o dotaci a všech jejích příloh dle bodu    

1) tohoto usnesení v souladu s podmínkami Výzvy č. 10/2021 v rámci Národního programu 

Životní prostředí, SC 1.5.E „Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu obcí“            

za předpokladu, že rada městského obvodu rozhodne kladně o předložení žádosti o dotaci 

uvedené v bodě 1) tohoto usnesení 

  

 

 Vyřizuje: Mgr. Patrik Hujdus, T: 31.01.2022 

 starosta městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky 
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RM_M 37 
Zahájení přípravy a podání žádostí o poskytnutí podpory z Národního 
programu Životní prostředí, SC 1.5.E „Hospodaření se srážkovými 
vodami v intravilánu obcí“ pro projekt „Parkoviště – ul. Žákovská“ 
  
Usnesení číslo: 08261/RM1822/127 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se zahájením přípravy a s podáním žádosti o dotaci projektu „Parkoviště – ul. Žákovská“ v rámci 

Národního programu Životní prostředí, SC 1.5.E „Hospodaření se srážkovými vodami v 

intravilánu obcí“ 

  

2) žádá 

  
městský obvod Mariánské Hory a Hulváky, jako nositele projektu, o zajištění veškerých úkonů 

spojených s přípravou projektu a předložením žádosti o dotaci a všech jejích příloh dle bodu    

1) tohoto usnesení v souladu s podmínkami Výzvy č. 10/2021 v rámci Národního programu 

Životní prostředí, SC 1.5.E „Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu obcí“           

za předpokladu, že rada městského obvodu rozhodne kladně o předložení žádosti o dotaci 

uvedené v bodě 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Patrik Hujdus, T: 31.01.2022 

 starosta městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky 

  
 

RM_M 38 
Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, příspěvková organizace - 
projekt „Dvě koruny ze vstupu“ a návrh na snížení neinvestičního 
příspěvku na provoz příspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 08262/RM1822/127 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
přehled projektů pro poskytnutí finančního daru v rámci projektu „Dvě koruny ze vstupu“      

dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

 

2) rozhodla 

  
o snížení neinvestičního příspěvku na provoz pro příspěvkovou organizaci Zoologická zahrada   
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a botanický park Ostrava, příspěvková organizace, IČO: 00373249, se sídlem Michálkovická 

2081/197, 710 00 Ostrava na rok 2020 o 880 tis. Kč 

  

3) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

- s n i ž u j í neinvestiční příspěvky na ORJ 300 

na § 3741, pol. 5331, ORG 4270 o 880 tis. Kč 

- z v y š u j e účelová rezerva na ORJ 300 

na § 6409, pol. 5901 o 880 tis. Kč 

- z v y š u j í převody z rozpočtových účtů na ORJ 120 

na § 6330, pol. 4134 o 880 tis. Kč 

na § 6330, pol. 5345 o 880 tis. Kč 

  

4) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.12.2021 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
5) schvaluje 

  
úpravu závazného ukazatele - snížení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci 

Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, příspěvková organizace, IČO: 00373249,       

se sídlem Michálkovická 2081/197, 710 00 Ostrava o 880 tis. Kč pro rok 2021 

  

6) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

zajistit převedení finančních prostředků ve výši 879.770,- Kč na zvláštní účet určený výhradně 

pro účely projektu „Dvě koruny ze vstupu“ 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.12.2021 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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RM_M 39 
Návrh na zvýšení nájemného za pronájem bytů v domech              
na ul. Horní 3032/100 a Horní 3033/102, Ostrava-Bělský Les 
  
Usnesení číslo: 08263/RM1822/127 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
pro období od 1. 1. 2022 u nově uzavíraných nájemních smluv 

• na pronájem bytů v domě č. p. 3032, který je součástí pozemku parc. č. 126/3, zastavěná 

plocha a nádvoří, k. ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, na  ul. Horní č. or. 100, Ostrava-Bělský 

Les, o výši nájemného 75,- Kč/m2 započitatelné podlahové plochy bytu/měsíc, 

• na pronájem bytů v domě 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, o výši nájemného 65,- Kč/m2 započitatelné podlahové plochy bytu/měsíc, 

dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
pro období od 1. 1. 2022 u stávajících nájemních smluv na pronájem bytů v domě č. p. 3032, 

který je součástí pozemku parc. č. 126/3, zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Dubina u Ostravy, 

obec Ostrava, na ul. Horní č. or. 100, Ostrava-Bělský Les, uzavřených s nájemci na dobu určitou 

s prolongací, zvýšit nájemné na částku 75,- Kč/m2 započitatelné podlahové plochy 

bytu/měsíc, a to formou návrhu nové nájemní smlouvy zaslané nájemci 2 měsíce před 

uplynutím sjednané doby určité, 

dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
pro období od 1. 1. 2022 u stávajících nájemních smluv na pronájem bytů v domě 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, uzavřených s nájemci na dobu určitou 

a na dobu určitou s prolongací a s výší nájemného 65,- Kč/m2 započitatelné podlahové plochy 

bytu/měsíc, nezvyšovat nájemné, 

dle důvodové zprávy předloženého materiálu 
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4) rozhodla 

  
pro období od 1. 1. 2022 u stávajících nájemních smluv na pronájem bytů v domě        

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, uzavřených s nájemci     

na dobu určitou a s výší nájemného 60 Kč/m2 započitatelné podlahové plochy bytu/měsíc, 

zvýšit nájemné na částku 65,- Kč/m2 započitatelné podlahové plochy bytu/měsíc,           

a to formou uzavření nové nájemní smlouvy zaslané nájemci 2 měsíce před uplynutím sjednané 

doby určité, 

dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

5) rozhodla 

  
pro období od 1. 1. 2022 u stávajících nájemních smluv uzavřených na dobu neurčitou,    

ve kterých není smluvně ujednáno jednostranné zvyšování nájemného,  uzavřít            

s nájemci bytů v níže specifikovaných domech dodatky k nájemním smlouvám s dohodou 

o zvyšování nájemného v souladu s § 2249 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů, a to:  

• v domě č. p. 3032, který je součástí pozemku parc. č. 126/3, zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. 

Dubina u Ostravy, obec Ostrava, na ul. Horní č. or. 100, Ostrava-Bělský Les, zvýšit nájemné   

na částku 70,10 Kč/m2 započitatelné podlahové plochy bytu/měsíc, 

• v domě 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, zvýšit 

nájemné na částku  57,36 Kč/m2 započitatelné podlahové plochy bytu/měsíc, 

dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

6) rozhodla 

  
pro období od 1. 1. 2022 u stávajících nájemních smluv uzavřených na dobu neurčitou,    

ve kterých je smluvně ujednáno jednostranné zvyšování nájemného, uzavřít s nájemci bytů 

v níže specifikovaných domech dodatky k nájemním smlouvám s dohodou o zvyšování 

nájemného v rozsahu § 2249 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů, a to: 

• v domě č. p. 3032, který je součástí pozemku parc. č. 126/3, zastavěná plocha a nádvoří, 

k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, na ul. Horní č. or. 100, Ostrava-Bělský Les, zvýšit 

nájemné na částku 70,10 Kč/m2 započitatelné podlahové plochy bytu/měsíc, 

• v domě č. p. 3033, který je součástí pozemku parc. č. 126/2, k. ú. Dubina u Ostravy,        

obec Ostrava, na ul. Horní č. or. 102, Ostrava-Bělský Les, zvýšit nájemné na částku 57,36 

Kč/m2 započitatelné podlahové plochy bytu/měsíc, 
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dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

7) rozhodla 

  
a) pro období od 1. 1. 2022 o znění ustanovení o jednostranném zvyšování nájemného,        

tzv. inflační doložce, které bude zapracováváno do nově uzavíraných nájemních smluv dle bodu 

1), 2) a 4) návrhu usnesení 

“Smluvní strany se dohodly, že pronajímatel je oprávněn jednostranně zvýšit nájemné o částku 

odpovídající míře inflace vyjádřené přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen 

za předcházející kalendářní rok, zveřejněné Českým statistickým úřadem, navýšenou nejvýše 

o 6,6procentních bodů. O této skutečnosti bude nájemce uvědomen písemnou formou, a to bez 

zbytečného odkladu poté, kdy bude míra inflace zveřejněna Českým statistickým úřadem. Novou 

výši nájemného je nájemce povinen hradit počínaje měsícem následujícím po dojití oznámení 

o zvýšení nájemného. Pronajímatel je oprávněn zvýšit nájemné nejdříve od počátku roku 

(následujícího po uzavření nájemní smlouvy). Tato každoroční úprava výše nájemného vyplývá 

přímo z této smlouvy a není k ní zapotřebí uzavírat dodatek ke smlouvě.” 

b) pro období od 1. 1. 2022 o znění ustanovení o jednostranném zvyšování nájemného,        

tzv. inflační doložce, které bude zapracováváno do dodatků ke stávajícím nájemním smlouvám 

uzavřeným na dobu určitou  s prolongací, u nichž nedochází ke zvyšování nájemného -viz bod 

3) návrhu usnesení 

“Smluvní strany se dohodly, že pronajímatel je oprávněn jednostranně zvýšit nájemné o částku 

odpovídající míře inflace vyjádřené přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen 

za předcházející kalendářní rok, zveřejněné Českým statistickým úřadem, navýšenou nejvýše 

o 6,6procentních bodů. O této skutečnosti bude nájemce uvědomen písemnou formou, a to bez 

zbytečného odkladu poté, kdy bude míra inflace zveřejněna Českým statistickým úřadem. Novou 

výši nájemného je nájemce povinen hradit počínaje měsícem následujícím po dojití oznámení 

o zvýšení nájemného. Pronajímatel je oprávněn zvýšit nájemné nejdříve od počátku roku 2023. 

Tato každoroční úprava výše nájemného vyplývá přímo z této smlouvy a není k ní zapotřebí 

uzavírat dodatek ke smlouvě.” 

c) pro období od 1. 1. 2022 o znění ustanovení o jednostranném zvyšování nájemného,        

tzv. inflační doložce, které bude zapracováno do dodatků s dohodou o zvyšování nájemného 

uzavíraných ke stávajícím nájemním smlouvám sjednaným na dobu neurčitou dle bodu 5) a 6) 

návrhu usnesení 

“Smluvní strany se dohodly, že pronajímatel je oprávněn jednostranně zvýšit nájemné o částku 

odpovídající míře inflace vyjádřené přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen 

za předcházející kalendářní rok, zveřejněné Českým statistickým úřadem, navýšenou nejvýše  
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o 6,6 procentních bodů. O této skutečnosti bude nájemce uvědomen písemnou formou, a to bez 

zbytečného odkladu poté, kdy bude míra inflace zveřejněna Českým statistickým úřadem.  

Novou výši nájemného je nájemce povinen hradit počínaje měsícem následujícím po dojití 

oznámení o zvýšení nájemného. Pronajímatel je oprávněn zvýšit nájemné nejdříve od počátku 

roku 2025. Tato každoroční úprava výše nájemného vyplývá přímo z této smlouvy a není 

k ní zapotřebí uzavírat dodatek ke smlouvě.” 

  

 
RM_M 40 
Návrh na skončení nájmu části pozemku p.p.č.692/2, k.ú. Zábřeh          
nad Odrou, obec Ostrava, dohodou 
  
Usnesení číslo: 08264/RM1822/127 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně pronajímatele ukončit smluvní vztah založený nájemní smlouvou ev. č. 2221/2015/MJ 

ze dne 30. 7. 2015, týkající se pronájmu části pozemku p. p. č. 692/2, ostatní plocha, zeleň,      

o výměře 12,5 m2, v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, s nájemcem 

DXXXXXX VXXXXX, rok narození XXXX, trvale bytem XXXXXX XXX XX 

XXXXXXXXXXX, 

dohodou k datu 31. 12. 2021,  

dle důvodové zprávy a přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 41 
Návrh na záměr pronájmu části pozemku v k. ú. Heřmanice,          
obec Ostrava a návrh na záměr výpůjčky částí pozemků v k. ú. Nová Ves 
u Ostravy, v k. ú. Zábřeh - Hulváky a v k. ú. Moravská Ostrava,            
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 08265/RM1822/127 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

p. p. č. 495/1, ost. plocha - silnice, o výměře 23,30 m2, v k. ú. Heřmanice, obec Ostrava        

(ul. Koněvova), 
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dle zákresu v situačním snímku, který je přílohou č. 1/1 předloženého materiálu, 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

2) rozhodla 

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

- p. p. č. 492/3, ost. plocha - ost. komunikace, o celkové výměře 3,85 m2, a to část označená      

v situačním snímku jako (”A”) o výměře 1,60 m2 a část označená v situačním snímku jako (”B”) 

o výměře 2, 25 m2, v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava (ul. Plzeňská) 

- p. p. č. 455/92, ost. plocha - silnice, o celkové výměře 4,50 m2, a to část označená v situačním 

snímku jako (”A”) o výměře 2,25 m2 a část označená v situačním snímku jako (”B”) o výměře 

2,25 m2, v k. ú. Zábřeh - Hulváky, obec Ostrava (ul. Plzeňská), 

dle zákresů ve snímcích, které jsou přílohou č. 2/1 - č. 2/3 předloženého materiálu, 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

3) rozhodla 

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

parc. č. 2045/8, ost. plocha - ost. komunikace, o výměře 196,25 m2, v k. ú. Moravská Ostrava, 

obec Ostrava (ul. Hornopolní a ul. Novoveská), 

dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 3/1 předloženého materiálu, 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
RM_M 42 
Návrh na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti k pozemkům         
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, pro New Karolina Residential 
Development II s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 08266/RM1822/127 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně vlastníka zřídit služebnost a uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti: 

- zřízení, vedení, provozování a údržby vodovodní přípojky, kanalizační přípojky, přípojky NN  

a vedení slaboproudu, 

- zřízení, užívání a udržování převisu nadzemní části zastřešení bytového domu “A1”, 

- umístění, užívání a udržování přesahu 1. podzemního podlaží bytového domu “A1”,            

k pozemkům: 

parc. č. 3457/14 - ostatní plocha, neplodná půda, 

parc. č. 3463/3 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 3463/27 - ostatní plocha, jiná plocha, 
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parc. č. 3463/78 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 3463/80 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 3463/86 - zastavěná plocha a nádvoří, 

parc. č. 4246/32 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

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

New Karolina Residential Development II s.r.o. 

se sídlem Dlouhá 562/22, Lazce, 779 00 Olomouc, IČO 04398343 

dle přílohy č.3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 43 
Informace o cenách tepla a vodného a stočného na rok 2022 
  
Usnesení číslo: 08267/RM1822/127 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
informace o cenách tepla a vodného a stočného na rok 2022 na území statutárního města Ostravy 

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

  

2) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

předložit zastupitelstvu města informace dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., MBA, T: 08.12.2021 

 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 

  
 

RM_M 44 
Návrh na záměr města prodat část nemovité věci v k.ú. Poruba,      
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 08268/RM1822/127 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

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

statutárního města Ostrava, svěřená městskému obvodu Poruba, a to část pozemku        

parc.č. 1777/1 o výměře 51 m2, která byla dle geometrického plánu č. 
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2440-6/2011 vyhotoveného pro k.ú. Poruba, oddělena a nově označena jako pozemek parc.č. 

1777/7, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 

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

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 19.01.2022 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 45 
Návrh na uzavření nájemních smluv na nemovité věci v k.ú. Bartovice    
a k.ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 08269/RM1822/127 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu na pronájem nemovitých věcí: 

- část pozemku parc. č. 208/2, o výměře 0,25 m2, označenou jako A), 

- část pozemku parc. č. 208/2, o výměře 0,25 m2, označenou jako B), 

- část pozemku parc. č. 208/2, o výměře 0,25 m2, označenou jako C), 

vše v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, 

s nájemcem innogy Energo, s.r.o., IČO: 251 15 171, se sídlem Limuzská 3135/12, Strašnice,   

108 00 Praha 10, 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu na pronájem nemovitých věcí. 

- část pozemku p. p. č. 1005/24, o výměře 0,25 m2, označenou jako A), 

- část pozemku p. p. č. 1005/24, o výměře 0,25 m2, označenou jako B), 

- část pozemku p. p. č. 1005/24, o výměře 0,25 m2, označenou jako C), 

vše v k. ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, část obce Vítkovice,  
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s nájemcem innogy Energo, s.r.o., IČO: 251 15 171, se sídlem Limuzská 3135/12, Strašnice,   

108 00 Praha 10, 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 46 
Návrh prováděcí smlouvy na technickou podporu produktu VMware    
se spol. MERIT GROUP a.s. 
  
Usnesení číslo: 08270/RM1822/127 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření prováděcí smlouvy č. 2021 - 092 k Rámcové dohodě na pořizování licencí produktů 

VMware a souvisejících služeb se spol. MERIT GROUP a.s. se sídlem: Březinova 136/7, 

Hodolany, 779 00 Olomouc, IČO: 64609995 za cenu 570 526,22 Kč bez DPH dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

- snižují běžné výdaje 

 na § 6171, pol. 5172, ORJ 133       o  30 000,- Kč 

 na § 6171, pol. 5162, ORJ 133       o 300 000,- Kč 

 - zvyšují běžné výdaje 

  na § 6171, pol. 5168, ORJ 133       o 330 000,- Kč 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.12.2021 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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RM_M 47 
Návrh na uzavření dodatku č. 1 k Pachtovní smlouvě ev. č. 1752/2021/MJ 
  
Usnesení číslo: 08271/RM1822/127 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně propachtovatele uzavřít dodatek č. 1 k Pachtovní smlouvě ev. č. 1752/2021/MJ ze dne 

24. 6. 2021, 

 

z důvodu prodloužení doby pachtu, a to do 31. 12. 2022, 

s pachtýřem - společností MORAVAN Mléčná farma a.s. 

se sídlem: č. p. 198, 742 58 Kateřinice 

IČO: 476 72 439 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 48 
Návrh na uzavření smluv o nájmu prostoru sloužícího k podnikání       
v k. ú. Mošnov, obec Mošnov 
  
Usnesení číslo: 08272/RM1822/127 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
vzorovou smlouvu o nájmu prostoru sloužícího k podnikání - VZOR 1 - ve znění přílohy       

č. 1 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
vzorovou smlouvu o nájmu prostoru sloužícího k podnikání - VZOR 2 - ve znění přílohy      

č. 2 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
na straně pronajímatele o uzavření smluv o nájmu prostor sloužících k podnikání ve znění 

vzorové smlouvy VZOR 1 dle bodu 1) tohoto usnesení s nájemci v rozsahu dle přílohy         

č. 3 předloženého materiálu 
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4) rozhodla 

  
na straně pronajímatele o uzavření smluv o nájmu prostor sloužících k podnikání ve znění 

vzorové smlouvy VZOR 2 dle bodu 2) tohoto usnesení s nájemci v rozsahu dle přílohy        

č. 4 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 49 
Návrh schválení žádostí o peněžitou pomoc ve výši 20 000 Kč         
pro zmírnění dopadů krizového opatření v souvislosti s epidemií 
COVID-19 
  
Usnesení číslo: 08273/RM1822/127 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí peněžité pomoci ve výši 20 000 Kč, určené provozovatelům živností pro zmírnění 

dopadů krizového opatření v souvislosti s epidemií COVID-19, a to subjektům uvedeným       

v příloze č.1 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se snižuje rozpočtová rezerva 

na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 600 tis. Kč 

zvyšují se neinvestiční transfery 

na § 3639 pol. 5212, ÚZ 5213, ORJ 120 o 360 tis. Kč 

      pol. 5213, ÚZ 5213, ORJ 120 o 220 tis. Kč 

      pol. 5221, ÚZ 5213, ORJ 120 o 20 tis. Kč 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 07.12.2021 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

zaslat peněžitou pomoc ve výši 20 000 Kč subjektům dle přílohy č. 1 předloženého materiálu   

na účty subjektů uvedené v žádostech o peněžitou pomoc 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 14.12.2021 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 50 
Návrh na prominutí dluhu 
  
Usnesení číslo: 08274/RM1822/127 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

projednat žádost pana XXXXXXX XXXXX, bytem XXXXXX XXXXXXX XXX, dle přílohy 

č. 2 a č. 3 předloženého materiálu   

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

prominout částku odpovídající smluvním pokutám ve výši 2 x 10.000 Kč  (tedy 20.000 Kč)   

dle článku VI odst. 3 Smlouvy o zápůjčce, uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu,       

a neprominout částku ve výší 15 656,00 Kč panu XXXXX XXXXXX, bytem XXXXX 

XXXXXX XXXXXX, dle předloženého materiálu  

  

3) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

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

  

 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, MPA, T: 19.01.2022 

 vedoucí odboru legislativního a právního 
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RM_VZ 1 
Úklid garáží MMO na ul. Pašerových v Ostravě-Mariánských Horách 
  
Usnesení číslo: 08275/RM1822/127 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a podpisu objednávky na pravidelný úklid objektu 

garáží MMO na ul. Pašerových v Ostravě-Mariánských Horách v roce 2022 za cenu nejvýše 

přípustnou 185.952,- Kč bez DPH společnosti Čistoty Dotek s.r.o., IČO 05032792,        

Lidická 811/27, Ostrava-Vítkovice 

  

2) zmocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy 

k podpisu objednávky dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. René Bartoš, T: 30.12.2021 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

RM_VZ 2 
Veřejná zakázka malého rozsahu “Opravy a servis vozidel MPO 2022”, 
poř.č.156/2021 
  
Usnesení číslo: 08276/RM1822/127 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

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

předloženého materiálu se společností: 

BestCarServis s.r.o. 

Sídlo: Dělnická 1394/51a, 735 64 Havířov 

IČO: 04967968 

za nejvýše přípustné jednotkové ceny bez DPH uvedené v předloženém materiálu 
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RM_VZ 3 
Veřejná zakázka malého rozsahu „Provádění revizí elektrického nářadí, 
elektrických spotřebičů a pohyblivých přívodů dle ČSN 2022-2023“   
poř. č. 160/2021 
  
Usnesení číslo: 08277/RM1822/127 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

elektrického nářadí, elektrických spotřebičů a pohyblivých přívodů dle ČSN 2022-2023  

v rozsahu dle přílohy č. 1, č. 2 a č. 3 se společností: 

KOGENERACE s.r.o. 

IČO: 29443806 

se sídlem: Koněvova 177/61, Heřmanice, 713 00 Ostrava 

pro část 1 veřejné zakázky - Magistrát města Ostravy 

pro část 2 veřejné zakázky - Městské obvody SMO 

pro část 3 veřejné zakázky - Ostatní organizace SMO 

za nejvýše přípustnou jednotkovou cenu 17,70 Kč bez DPH za provedení revize 1 ks 

elektrického zařízení 

  

2) vyzývá 

  
městské obvody zúčastněné na společném zadávání veřejné zakázky malého rozsahu “Provádění 

revizí el. nářadí, el. spotřebičů a pohyblivých přívodů dle ČSN 2022-2023”, aby za podmínek 

uvedených v bodě 1) tohoto usnesení, uzavřeli s vybraným dodavatelem smlouvy dle přílohy č. 2 

předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 4 
Veřejná zakázka “Zajištění ostrahy a ochrany majetku společnosti 
VÍTKOVICE ARÉNA,a.s.” 
  
Usnesení číslo: 08278/RM1822/127 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
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1) rozhodla 

  
na základě zprávy o hodnocení nabídek příloha č. 1 předloženého materiálu,                    

o výběru poskytovatele a o uzavření smlouvy o “Zajištění ostrahy a ochrany majetku společnosti 

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.” za podmínky předložení dokladů a zjíštění údajů o skutečném 

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

s účastníkem : 

INDUS PRAHA, spol. s r.o., se sídlem U Hostivařského nádraží 556/12, 102 00 Praha 10,   

IČO: 24210668 

  

2) vyzývá 

  
zástupce společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., aby za podmínek, shodných s návrhem 

smlouvy schválenou usnesením rady města č. 07661/RM1822/118 ze dne 05.10.2021           

a za podmínek uvedených v bodě 1) tohoto usnesení, uzavřeli se společností INDUS PRAHA, 

spol. s r.o., se sídlem U Hostivařského nádraží 556/12, 102 00 Praha 10, IČO: 2421066 smlouvu 

o zajištění ostrahy a ochrany majetku společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. 

  

 
RM_VZ 5 
Veřejná zakázka “Tisk a dodání informačního měsíčníku Ostravská 
radnice v roce 2022”, poř. č. 186/2021 
  
Usnesení číslo: 08279/RM1822/127 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

barevného vydání informačního měsíčníku “Ostravská radnice” v roce 2022 v rozsahu             

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 

VLTAVA LABE MEDIA a.s. 

IČO: 01440578 

se sídlem: U Trezorky 921/2, Jinonice, 158 00 Paha 5 

za cenu nejvýše přípustnou 1 244 914,- Kč bez DPH 
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RM_VZ 6 
Veřejná zakázka “Právní služby - ochrana oznamovatelů”,               
poř. č. 218/2021 
  
Usnesení číslo: 08280/RM1822/127 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o výběru dodavatele a uzavření smlouvy na poskytování právních služeb statutárnímu městu 

Ostrava dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 

Advokátní kancelář Pyšný, Srba & Partneři, v.o.s. 

se sídlem: Občanská 1115/16, Slezská Ostrava, PSČ 710 00 

IČO: 64615065 

za cenu nejvýše přípustnou 2.000.000,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 7 
Veřejná zakázka “Celoroční ošetřování trávníků fotbalového hřiště”,   
poř. č. 196/2021 
  
Usnesení číslo: 08281/RM1822/127 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

trávníku fotbalového hřiště v areálu Městského stadionu v Ostravě-Vítkovicích na období     

od 1.1.2022 do 31.12.2022 v rozsahu přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. 

Ruská 3077/135, 700 30 Ostrava-Zábřeh 

IČO:    25911368 

za cenu nejvýše přípustnou 973.000,- Kč bez DPH 
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směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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Veřejná zakázka “Rekonstrukce tepelného hospodářství MNO”,      
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Usnesení číslo: 08282/RM1822/127 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 07286/RM1822/111 
k usnesení č. 08060/RM1822/124 
  
Rada města 

  
1) vylučuje 

  
z otevřeného řízení vyhlášeného k veřejné zakázce na realizaci stavby „Rekonstrukce tepelného 

hospodářství MNO“ v areálu Městské nemocnice Ostrava, v k.ú. Moravská Ostrava,           

obec Ostrava z důvodu uvedeného v důvodové zprávě předloženého materiálu a v souladu      

s přílohou č.1 předloženého materiálu účastníka poř. č. 6: 

CENTROPROJEKT GROUP a.s. 

se sídlem: Štefánikova 167, 760 01 Zlín 

IČO: 01643541 

  

2) rozhodla 

  
o uzavření smlouvy dle přílohy č. 2 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 „Rekonstrukce tepelného hospodářství MNO“    

v areálu Městské nemocnice Ostrava, v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, s účastníkem   

poř. č. 8, který se umístil podle hodnocení nabídek jako druhý v pořadí: 

VAE a.s. 

se sídlem: Kalusova 968/12, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 

IČO: 64610144 

za cenu nejvýše přípustnou 58 743 431,14 Kč bez DPH 

  

 
 


