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Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 03.09.2019 
  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název zn.předkl. 

02083/RM1822/31 RM_M 0 Schválení programu 31. schůze rady města konané dne 

03.09.2019 

35 

02084/RM1822/31 RM_M 9 Zahájení přípravy a podání žádosti o dotaci pro projekt 

“Terénní práce 2020” 

50 

02085/RM1822/31 RM_M 18 Návrh na souhlas s podáním žádosti o dotaci v rámci 

“Podmínek dotačního programu na podporu sociálních 

služeb a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 

313 - MPSV státního rozpočtu” pro poskytovatele 

sociálních služeb na rok 2020 

50 

02086/RM1822/31 RM_M 10 Souhlas s přípravou a podáním žádosti o poskytnutí 

dotace z rozpočtu Ministerstva kultury na projekt 

Výstavní rok 2020 v Galerii Dukla 

50 

02087/RM1822/31 RM_M 24 Souhlas s podáním žádosti o dotaci v rámci Programu 

na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2020 

financovaný z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu 

pro poskytovatele sociálních služeb 

50 

02088/RM1822/31 RM_M 47 Schválení zahájení přípravy a podání žádosti o dotaci 

pro projekt “Rekonstrukce ulice Mjr. Nováka” v rámci 

programu Bezpečnost 

50 

02089/RM1822/31 RM_VZ 4 Veřejná zakázka “Ostrava - Modernizace městského 

kamerového systému 2019”, poř. č. 133/2019 

25 

02090/RM1822/31 RM_M 6 Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty           

Ing. Tomáše Macury, MBA, primátora, a Ing. Zbyňka 

Pražáka, Ph.D., náměstka primátora, do SRN 

(Hamburk) ve dnech 21.-22.09.2019 

01 

02091/RM1822/31 RM_M 8 Návrh na úpravu Jednacího řádu Zastupitelstva města 

Ostravy 

28 

02092/RM1822/31 RM_M 17 Vyjádření souhlasu s tím, že nevznikl nárok na smluvní 

pokutu vůči Ing. arch. Ondřeji Vysloužilovi,              

se sídlem Tyršova 1761/14, 702 00 Ostrava, IČO: 

73060755, vyplývající ze smlouvy o dílo            

ev. č. 0476/2019/ÚHAaSŘ 

28 

02093/RM1822/31 RM_M 56 Návrh programu 8. zasedání zastupitelstva města,   

které se bude konat dne 18. září 2019 

28 

02094/RM1822/31 RM_M 11 Pravidelná informace o stavu projektů Průmyslová 

zóna Ostrava-Hrabová, Strategická průmyslová zóna 

Ostrava-Mošnov, Rozvojová zóna Hrušov                 

a Vědecko-technologický park za I. pololetí roku 2019 

38 

02095/RM1822/31 RM_M 12 ITI ostravské aglomerace - změna výzvy a vyhlášení 

výzev Nositele ITI 
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02096/RM1822/31 RM_M 26 Memorandum o spolupráci při přípravě a realizaci 

projektu “Záchrana a revitalizace části Národní kulturní 

památky - objektů vysokých pecí 4 a 6 v areálu Dolní 

oblasti Vítkovic a vytvoření státní příspěvkové 

organizace MUSEUM+” 

38 

02097/RM1822/31 RM_M 25 Návrh na odpis 3 pohledávek statutárního města 

Ostravy 

09 

02098/RM1822/31 RM_M 13 Návrh na souhlas oprávněného z věcných břemen        

s dělením pozemků pro vlastníka pozemků společnost 

RESIDOMO, s.r.o. 

08 

02099/RM1822/31 RM_M 14 Žádosti o uznání vydržení vlastnického práva                

k nemovitým věcem v k.ú. Zábřeh nad Odrou,          

obec Ostrava 

08 

02100/RM1822/31 RM_M 15 Návrh nekoupit pozemek v k. ú. Mariánské Hory          

a v k. ú. Svinov, obec Ostrava 

08 

02101/RM1822/31 RM_M 27 Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Michálkovice,          

obec Ostrava 

08 

02102/RM1822/31 RM_M 28 Návrh koupit nemovitou věc v k.ú. Michálkovice, 

návrh na záměr města směnit nemovité věci           

v k.ú. Stará Bělá, vše obec Ostrava 

08 

02103/RM1822/31 RM_M 29 Návrh zrušit usnesení zastupitelstva města            

č. 0987/ZM1418/15 ze dne 23. 3. 2016, návrh 

bezúplatně nabýt nemovité věci v k.ú. Stará Plesná, 

obec Ostrava a návrh svěřit nemovité věci městskému 

obvodu Plesná 

08 

02104/RM1822/31 RM_M 32 Návrh na záměr města pronajmout část pozemku          

v k.ú. Moravská Ostrava 

08 

02105/RM1822/31 RM_M 33 Návrh na uzavření smlouvy o bezúplatném převodu 

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

a návrh svěřit nemovitou věc městskému obvodu 

Petřkovice 

08 

02106/RM1822/31 RM_M 34 Návrh na uzavření dohody o zrušení smlouvy o zřízení 

věcného břemene a návrh na uzavření smluv o zřízení 

věcných břemen k pozemkům ve vlastnictví SMO          

pro společnost GasNet, s.r.o. 

08 

02107/RM1822/31 RM_M 36 Návrh na uzavření dohody o úhradě za bezesmluvní 

užívání, návrh na uzavření nájemní smlouvy, návrh        

na uzavření kupní smlouvy, vše k části pozemku           

k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava - Vítězná 

08 

02108/RM1822/31 RM_M 37 Návrh na záměr pachtu pozemků a návrh na záměr 

města neprodat nemovité věci, vše v k. ú. Mošnov,  

obec Mošnov 

08 

02109/RM1822/31 RM_M 38 Návrh na uzavření nájemní smlouvy na část pozemku  

v k.ú. Radvanice, obec Ostrava se společností 

Advanced World Transport a.s. 
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02110/RM1822/31 RM_M 39 Návrh na souhlas s umístěním stavebního objektu          

v pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy   

a návrh na uzavření nájemní smlouvy se společností 

AUTOCENT CZ s.r.o. 

08 

02111/RM1822/31 RM_M 40 Návrh na záměr města darovat pozemky ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy v k. ú. Mošnov, obec 

Mošnov, k. ú. Sedlnice, obec Sedlnice a k. ú. Harty, 

obec Petřvald, Moravskoslezskému kraji 

08 

02112/RM1822/31 RM_M 46 Návrh na záměr města směnit nemovité věci              

v k.ú. Stará Plesná, obec Ostrava 

08 

02113/RM1822/31 RM_M 55 Návrh na uzavření dodatku č. 2 ke kupní smlouvě  

ev.č. 1234/2016/MJ na pozemek v k.ú. Mošnov,          

v PZ zóně Ostrava - Mošnov 

28 

02114/RM1822/31 RM_M 30 Úprava rozpočtu 07 

02115/RM1822/31 RM_M 31 Metodika pro sestavování návrhu rozpočtu statutárního 

města Ostrava na rok 2020 

07 

02116/RM1822/31 RM_M 20 Poskytnutí stipendia města Ostravy v akademickém 

roce 2019/2020 a schválení Zásad na poskytnutí 

stipendia města Ostravy v akademickém roce 

2020/2021 

60 

02117/RM1822/31 RM_M 50 Žádost obchodní společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, 

a.s., o změnu účelu použití části poskytnuté účelové 

dotace na Vybavení interiérů a rekonstrukci tribun 

fotbalového areálu Bazaly 

45 

02118/RM1822/31 RM_M 49 Programy na poskytování peněžních prostředků        

z rozpočtu statutárního města Ostravy v oblasti školství 

na rok 2020 a v oblasti vzdělávání a talentmanagementu 

na rok 2020 a 1.čtvrtletí 2021 

91 

02119/RM1822/31 RM_M 52 Žádost spolku Maratón klub Seitl Ostrava z.s.         

o navýšení poskytnuté dotace plynoucí z Veřejnoprávní 

smlouvy č. 0632/2019/ŠaS 

91 

02120/RM1822/31 RM_M 53 Žádost o mimořádnou dotaci spolků LK Ostrava 

Pitbulls, z.s. a Hokejová škola - Ostrava, z.s. 

91 

02121/RM1822/31 RM_M 54 Žádost o mimořádnou dotaci spolků Sportovní 

basketbalová škola z.s.; FC OSTRAVA-JIH, z.s.;  

K+K LABYRINT OSTRAVA, z.s.; Jezdecký klub 

Baník Ostrava, Dragon Boat Ostrava, z.s. a společnosti 

Table Tennis Club OSTRAVA 2016 s.r.o. 

91 

02122/RM1822/31 RM_M 3 Návrh na udělení souhlasu s prodejem přebytečných 

movitých věcí svěřených k hospodaření právnické 

osobě Janáčkova filharmonie Ostrava, příspěvková 

organizace 

42 

02123/RM1822/31 RM_M 21 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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02124/RM1822/31 RM_MZP 2 Návrh na poskytnutí odměny za rok 2018 řediteli 

příspěvkové organizace zřízené statutárním městem 

Ostrava v oblasti sociální péče 

32 

02125/RM1822/31 RM_M 19 Návrh na vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí 

peněžních prostředků na jednoleté projekty v oblasti 

kultury z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 

2020 

60 

02126/RM1822/31 RM_M 5 Návrh na poskytnutí mimořádných neinvestičních 

účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy 

pro rok 2019 v oblasti Rodinná politika 

60 

02127/RM1822/31 RM_M 4 Program na poskytování peněžních prostředků           

z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2020 

včetně Podmínek pro jednotlivé oblasti 

87 

02128/RM1822/31 RM_M 1 Návrh na poskytnutí dotace Moravskoslezskému kraji 

na spolufinancování projektu “Kotlíkové dotace       

v Moravskoslezském kraji - 2. výzva” 

80 

02129/RM1822/31 RM_M 42 Žádost městského obvodu Slezská Ostrava o poskytnutí 

finančních prostředků na projekt “Výsadba 

květinových záhonů podél ul. Bohumínská” 

80 

02130/RM1822/31 RM_M 45 Návrh komise životního prostředí rady města         

na bezplatnou přepravu dětí na akci Den Země pro žáky 

ostravských škol 

80 

02131/RM1822/31 RM_M 16 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo          

na realizaci stavby “ Rekonstrukce vodovodu DN 500 

ul. Marianskohorská” 

05 

02132/RM1822/31 RM_M 23 Realizace akcí pro Městskou nemocnici Ostrava, p.o., 

dle přílohy č. 1 a jejich financování z rozpočtu 

statutárního města Ostrava - z Fondu pro rozvoj 

Městské nemocnice Ostrava 

05 

02133/RM1822/31 RM_M 41 Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě příkazní s firmou  

JS Property, a.s. na výkon funkce technického dozoru 

stavby “Stavební úpravy objektu č.p. 75,             

ul. Střelniční 8” 

05 

02134/RM1822/31 RM_M 43 Rekonstrukce a prodloužení sběrače B do Radvanic”, 

návrh na uzavření Dodatku č.5 ke Smlouvě o dílo         

č. 2777/2017/OSR 

05 

02135/RM1822/31 RM_M 48 Návrh na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo         

č. 2791/2018/OI/VZKÚ na realizaci stavby ,,Hasičská 

zbrojnice Pustkovec´´ 

05 

02136/RM1822/31 RM_M 51 Návrh Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo                

č. 3653/2018/OI/VZKÚ ze dne 21.12.2018 ke stavbě 

,,LDN Radvanice - zateplení obvodového pláště, 

výměna oken a dveří a oprava balkónů´´ 

05 

02137/RM1822/31 RM_VZ 2 Veřejná zakázka “Oprava vodovodu v ul. Ľudovíta 

Štúra”, poř. č. 137/2019 

05 

02138/RM1822/31 RM_VZ 3 Veřejná zakázka “Oprava vodovodu ul. Lichá”,           

poř. č. 136/2019 

05 
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02139/RM1822/31 RM_VZ 5 Veřejná zakázka “Cyklistické propojení Poruby        

s Vřesinou - PD, IČ, AD”, poř. č. 129/2019 

05 

02140/RM1822/31 RM_VZ 6 Veřejná zakázka “Rekonstrukce tepelného hospodářství 

Městské nemocnice Ostrava (DPS+BOZP+AD)”,          

poř. č. 118/2019 

05 

02141/RM1822/31 RM_VZ 7 Veřejná zakázka “Propojení kanalizace ul. Trnkovecká 

a Těšínská na sběrač B”, poř. č. 46/2019 

05 

02142/RM1822/31 RM_M 7 Rozhodnutí o pořízení Změny č. 2b Územního plánu 

Ostravy zkráceným postupem a rozhodnutí o pořízení 

změny Územního plánu Ostravy 

89 

02143/RM1822/31 RM_M 22 Předchozí souhlas rady města k nabytí nemovitostí          

do majetku města 

89 

02144/RM1822/31 RM_VZ 8 Soutěž o návrh “Rekonstrukce krematoria Ostrava”, 

poř. č. 149/2019 

89 

02145/RM1822/31 RM_VZ 9 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu           

a o uzavření smlouvy na zhotovení tisku grafických 

návrhů pro architektonické soutěže 

89 

02146/RM1822/31 RM_MZP 1 Návrh na poskytnutí bezúročných zápůjček 

zaměstnancům dle Statutu sociálního fondu 

zaměstnanců statutárního města Ostravy zařazených  

do Magistrátu města Ostravy 

36 

02147/RM1822/31 RM_VZ 1 Veřejná zakázka “Vánoční výzdoba”, poř. č. 038/2019 84 

02148/RM1822/31 RM_M 2 Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města 

Ostravy, kterou se mění obecně závazná vyhláška 

statutárního města Ostravy č. 2/2009, o zákazu 

konzumace alkoholických nápojů na veřejném 

prostranství, ve znění pozdějších změn a doplňků 

21 

  
Materiály, které byly staženy : 
  

 Materiál 
  

Název zn.předkl. 

  RM_M 44 Návrh na vydání předchozích souhlasů pro městský 

obvod Ostrava-Jih, návrh na uzavření smluv - výhrada 

zpětné koupě 

08 

  RM_M 35 Návrh na schválení navýšení spolufinancování         

2b. etapy projektu “Transformace Domova Barevný 

svět III a Domova Jandova”, návrh na poskytnutí a 

změnu účelu a podmínek čerpání již poskytnuté 

návratné finanční výpomoci organizaci 

Čtyřlístek-centrum pro osoby se zdravotním postižením 

Ostrava, příspěvková organizace 

41 
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RM_M 0 
Schválení programu 31. schůze rady města konané dne 03. 09. 2019 
  
Usnesení číslo: 02083/RM1822/31 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
program 31. schůze rady města konané dne 03. 09. 2019 

  

 
RM_M 9 
Zahájení přípravy a podání žádosti o dotaci pro projekt          
“Terénní práce 2020” 
  
Usnesení číslo: 02084/RM1822/31 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se zahájením přípravy a s podáním žádosti o dotaci pro projekt “Terénní práce 2020” v rámci 

dotačního programu Podpora terénní práce pro rok 2020 vyhlášeného Radou vlády ČR          

pro záležitosti romské menšiny ve spolupráci s Úřadem vlády ČR 

  

2) žádá 

  
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz jako nositele projektu 

o zajištění veškerých úkonů spojených s přípravou projektu dle bodu 1) tohoto usnesení         

a předložení žádosti o dotaci a všech jejích příloh v souladu s podmínkami dotačního řízení 

programu Podpora terénní práce pro rok 2020 v případě, že zastupitelstvo městského obvodu 

rozhodne kladně o předložení žádosti o dotaci uvedené v bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Zuzana Ožanová, T: 20.09.2019 

 starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  
3) žádá 

  
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

o zajištění spolufinancování a předfinancování projektu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Ing. Zuzana Ožanová, T: 31.12.2020 

 starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 
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RM_M 18 
Návrh na souhlas s podáním žádosti o dotaci v rámci “Podmínek 
dotačního programu na podporu sociálních služeb a způsobu rozdělení 
a čerpání dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu”                
pro poskytovatele sociálních služeb na rok 2020 
  
Usnesení číslo: 02085/RM1822/31 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se zahájením přípravy a s podáním žádosti o dotaci v rámci “Programu na podporu poskytování 

sociálních služeb” (dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu) pro poskytovatele 

sociálních služeb na rok 2020 prostřednictvím souhrnné žádosti statutárního města Ostravy 

  

2) žádá 

  
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

o zajištění všech potřebných podkladů pro předložení souhrnné žádosti statutárního města 

Ostravy dle podmínek “Programu na podporu poskytování sociálních služeb” (dotace z kapitoly 

313 - MPSV státního rozpočtu) pro poskytovatele sociálních služeb na rok 2020 v případě,         

že zastupitelstvo městského obvodu rozhodne kladně o podání uvedené žádosti o dotaci 

  

 Vyřizuje: Ing. Zuzana Ožanová, T: 30.11.2019 

 starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  
 

RM_M 10 
Souhlas s přípravou a podáním žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu 
Ministerstva kultury na projekt Výstavní rok 2020 v Galerii Dukla 
  
Usnesení číslo: 02086/RM1822/31 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
zahájení přípravy projektu Výstavní rok 2020 v Galerii Dukla ke spolufinancování z rozpočtu 

Ministerstva kultury 

  

2) souhlasí 

  
s podáním žádosti o poskytnutí podpory pro projekt Výstavní rok 2020 v Galerii Dukla v rámci 

výzvy k podávání žádostí ve výběrovém dotačním řízení v programu „Kulturní aktivity“            



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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na podporu projektů profesionálního výtvarného umění na rok 2020 z rozpočtu Ministerstva 

kultury 

  

3) žádá 

  
městský obvod Poruba 

o zajištění veškerých úkonů spojených s přípravou projektu a předložením žádosti o poskytnutí 

podpory a všech jejích příloh pro projekt dle bodu 1) a 2) tohoto usnesení v souladu 

s podmínkami výzvy k podávání žádostí ve výběrovém dotačním řízení v programu „Kulturní 

aktivity“ na podporu projektů profesionálního výtvarného umění na rok 2020 z rozpočtu 

Ministerstva kultury, v případě, že zastupitelstvo městského obvodu Poruba rozhodne kladně        

o předložení žádosti o podporu uvedené v bodě 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lucie Baránková Vilamová, Ph.D., T: 30.09.2019 

 starostka městského obvodu Poruba 

  
4) žádá 

  
městský obvod Poruba 

o zajištění financování projektu uvedeného v bodě 1) tohoto usnesení dle přílohy                     

č. 1 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Ing. Lucie Baránková Vilamová, Ph.D., T: 31.12.2019 

 starostka městského obvodu Poruba 

  
 

RM_M 24 
Souhlas s podáním žádosti o dotaci v rámci Programu na podporu 
poskytování sociálních služeb pro rok 2020 financovaný z kapitoly          
313 – MPSV státního rozpočtu pro poskytovatele sociálních služeb 
  
Usnesení číslo: 02087/RM1822/31 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s podáním žádosti městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky o dotaci v rámci Programu          

na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2020 financovaný z kapitoly 313 – MPSV 

státního rozpočtu prostřednictvím souhrnné žádosti statutárního města Ostravy 

  

2) žádá 

  
městský obvod Mariánské Hory a Hulváky 

o zajištění veškerých úkonů potřebných pro podání souhrnné žádosti statutárním městem 



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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Ostrava v souladu s vyhlášenými Podmínkami dotačního programu na podporu poskytování 

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

pro rok 2020 

  

 Vyřizuje: Mgr. Patrik Hujdus, T: 15.11.2019 

 starosta městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky 

  
 

RM_M 47 
Schválení zahájení přípravy a podání žádosti o dotaci pro projekt 
“Rekonstrukce ulice Mjr. Nováka” v rámci programu Bezpečnost 
  
Usnesení číslo: 02088/RM1822/31 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
zahájení přípravy projektu “Rekonstrukce ulice Mjr. Nováka” ke spolufinancování z programu 

Bezpečnost ze Státního fondu dopravní infrastruktury 

  

2) souhlasí 

  
s podáním žádosti o dotaci pro projekt “Rekonstrukce ulice Mjr. Nováka” v rámci programu 

Bezpečnost ze Státního fondu dopravní infrastruktury 

  

3) žádá 

  
městský obvod Ostrava-Jih 

o zajištění veškerých úkonů spojených s přípravou projektu a předložením žádosti o dotaci           

a všech jejích příloh pro projekt dle bodu 2) tohoto usnesení v souladu s podmínkami výzvy          

v rámci programu Bezpečnost, v případě, že zastupitelstvo městského obvodu rozhodne kladně  

o předložení žádosti o dotaci uvedené v bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Bc. Martin Bednář, T: 15.10.2019 

 starosta městského obvodu Ostrava-Jih 

  
4) schvaluje 

  
v případě úspěšnosti projektu dle bodu 1) financování projektu v celkové výši 31 000 tis. Kč       

v roce 2020, přičemž v částce je obsaženo spolufinancování celkem ve výši 11 500 tis. Kč           

dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

  

 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

  
městský obvod Ostrava-Jih 

o zajištění spolufinancování projektu uvedeného v bodě 2) v rámci specifikace nároků         

na rozpočet statutárního města Ostrava dle bodu 4) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Bc. Martin Bednář, T: 31.05.2020 

 starosta městského obvodu Ostrava-Jih 

  
 

RM_VZ 4 
Veřejná zakázka “Ostrava - Modernizace městského kamerového 
systému 2019”, poř. č. 133/2019 
  
Usnesení číslo: 02089/RM1822/31 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

městského kamerového systému užívaného Městskou policií Ostrava dle přílohy               

č. 1 předloženého materiálu se společností: 

OVANET a.s. 

se sídlem: Hájkova 1100/13, Přívoz, 702 00 Ostrava 

IČO: 25857568 

za cenu nejvýše přípustnou 348 706,00 Kč bez DPH 

  

 
RM_M 6 
Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty Ing. Tomáše Macury, 
MBA, primátora, a náměstků primátora Ing. Martina Štěpánka, Ph.D.,        
a Ing. Zbyňka Pražáka, Ph.D., do SRN (Hamburk) ve dnech              
21.- 22. 09.2019 
  
Usnesení číslo: 02090/RM1822/31 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
zahraniční pracovní cestu Ing. Tomáše Macury, MBA, primátora, a náměstků primátora Ing. 

Martina Štěpánka, Ph.D., a Ing. Zbyňka Pražáka, Ph.D., do SRN (Hamburk) ve dnech 21.- 22. 

09.2019 za účelem návštěvy koncertu Janáčkovy filharmonie 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. 
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2) schvaluje 

  
úhradu finančních nákladů dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších 

předpisů 

  

3) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, náměstkovi primátora Ing. Martinu Štěpánkovi, 

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

předložit radě města zprávu o výsledku zahraniční pracovní cesty dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Bc. Michal Bayer, T: 08.10.2019 

 vedoucí odboru kancelář primátora 

  
 

RM_M 8 
Návrh na úpravu Jednacího řádu Zastupitelstva města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 02091/RM1822/31 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
návrh na úpravu Jednacího řádu Zastupitelstva města Ostravy dle důvodové zprávy a přílohy   

č. 1 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

schválit úpravu Jednacího řádu Zastupitelstva města Ostravy dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

3) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

předložit návrh dle bodu 2) tohoto usnesení zastupitelstvu města ke schválení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, MPA, T: 18.09.2019 

 vedoucí odboru legislativního a právního 

  
 
 



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 17 
Vyjádření souhlasu s tím, že nevznikl nárok na smluvní pokutu vůči Ing. 
arch. Ondřeji Vysloužilovi, se sídlem Tyršova 1761/14, 702 00 
Ostrava,IČO: 73060755, vyplývající ze smlouvy o dílo                     
ev. č. 0476/2019/ÚHAaSŘ 
  
Usnesení číslo: 02092/RM1822/31 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s tím, že nevznikl nárok na smluvní pokutu vůči Ing. arch. Ondřeji Vysloužilovi, se sídlem 

Tyršova 1761/14, 702 00 Ostrava, IČO: 73060755, vyplývající ze smlouvy o dílo                  

ev. č. 0476/2019/ÚHAaSŘ, utvrzující povinnost zhotovitele dodat dílo ke kontrole ve smluvně 

stanoveném termínu, a to z důvodů dle důvodové zprávy a Přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 56 
Návrh programu 8. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 
dne 18. září 2019 
  
Usnesení číslo: 02093/RM1822/31 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem programu 8. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat ve středu 18. září 2019 

od 9:00 hodin ve velké zasedací síni Radnice města Ostravy dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu s úpravou 

  

 
RM_M 11 
Pravidelná informace o stavu projektů Průmyslová zóna 
Ostrava-Hrabová, Strategická průmyslová zóna Ostrava-Mošnov, 
Rozvojová zóna Hrušov a Vědecko-technologický park                     
za I. pololetí roku 2019 
  
Usnesení číslo: 02094/RM1822/31 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 00690/RM1822/12 
k usnesení č. 0167/ZM1822/4 
  
Rada města 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

  
informaci o stavu projektů 

a) Průmyslová zóna Ostrava-Hrabová 

b) Strategická průmyslová zóna Ostrava-Mošnov 

c) Rozvojová zóna Hrušov 

d) Vědecko-technologický park Ostrava 

  

2) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

předložit radě města příští pravidelnou informaci o stavu projektů Průmyslová zóna 

Ostrava-Hrabová, Strategická průmyslová zóna Ostrava-Mošnov, Rozvojová zóna Hrušov      

a Vědecko-technologický park za II. pololetí roku 2019 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 31.03.2020 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
3) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

předložit zastupitelstvu města k projednání informaci o stavu projektů dle bodu 1) tohoto 

usnesení za I. pololetí roku 2019 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 18.09.2019 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
 

RM_M 12 
ITI ostravské aglomerace - změna výzvy a vyhlášení výzev Nositele ITI 
  
Usnesení číslo: 02095/RM1822/31 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
změnu výzvy č. 29 k předkládání projektových záměrů „Výstavba a modernizace přestupních 

terminálů II“ pro opatření 3.1.1 ITI ostravské aglomerace “Výstavba a modernizace 

infrastruktury pro rozvoj udržitelné mobility”, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_M 26 
Memorandum o spolupráci při přípravě a realizaci projektu “Záchrana  
a revitalizace části Národní kulturní památky - objektů vysokých pecí          
4 a 6 v areálu Dolní oblasti Vítkovic a vytvoření státní příspěvkové 
organizace MUSEUM+” 
  
Usnesení číslo: 02096/RM1822/31 

(zn.předkl.) 
38 

 
Rada města 

  
1) bere na vědomí 

  
návrh na uzavření Memoranda o spolupráci při přípravě a realizaci projektu “Záchrana          

a revitalizace části Národní kulturní památky - objektů vysokých pecí 4 a 6 v areálu Dolní oblasti 

Vítkovic a vytvoření státní příspěvkové organizace MUSEUM+” mezi statutárním městem 

Ostrava 

a 

ústředním orgánem státní správy České republiky Ministerstvo kultury, se sídlem:              

Maltézské náměstí 471/1, 118 11 Praha, IČO: 00023671 

a 

vyšším územním samosprávným celkem Moravskoslezský kraj, se sídlem: 28. října 117,          

702 18 Ostrava, IČO: 70890692 

a 

organizací Dolní oblast VÍTKOVICE, z.s., se sídlem: Vítkovice 3004, 703 00 Ostrava,       

IČO: 75125285 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření Memoranda o spolupráci při přípravě a realizaci projektu “Záchrana         

a revitalizace části Národní kulturní památky - objektů vysokých pecí 4 a 6 v areálu Dolní oblasti 

Vítkovic a vytvoření státní příspěvkové organizace MUSEUM+” mezi statutárním městem 

Ostrava 

a 

ústředním orgánem státní správy České republiky Ministerstvo kultury, se sídlem:       



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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Maltézské náměstí 471/1, 118 11 Praha, IČO: 00023671 

a 

vyšším územním samosprávným celkem Moravskoslezský kraj, se sídlem: 28. října 117,            

702 18 Ostrava, IČO: 70890692 

a 

organizací Dolní oblast VÍTKOVICE, z.s., se sídlem: Vítkovice 3004, 703 00 Ostrava,          

IČO: 75125285 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 18.09.2019 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
 

RM_M 25 
Návrh na odpis 3 pohledávek statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 02097/RM1822/31 

(zn.předkl.) 
09 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o odpisu 3 pohledávek statutárního města Ostravy v celková částce 8 924,06 Kč 

  

 
RM_M 13 
Návrh na souhlas oprávněného z věcných břemen s dělením pozemků 
pro vlastníka pozemků společnost RESIDOMO, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 02098/RM1822/31 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
 
 
 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

  
na straně oprávněného z věcných břemen s dělením pozemků: 

parc. č. 498 - zahrada, 

parc. č. 489 - zahrada, 

v k.ú. Kunčičky, obec Ostrava, pro: 

RESIDOMO, s.r.o. 

Gregorova 2582/3, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

IČO 052 53 268 

dle geometrického plánu č. 973-22/2019 ze dne 22. 7. 2019, který je přílohou                     

č. 1/2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 14 
Žádosti o uznání vydržení vlastnického práva k nemovitým věcem       
v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 02099/RM1822/31 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) nesouhlasí 

  
s návrhem uznat vydržení vlastnického práva 

k části pozemku p.p.č. 270/1, ost. plocha, jiná plocha o výměře cca 90 m2 v k.ú. Zábřeh nad 

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

ve prospěch XXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX 

XXXXXXXXXXXXXX 

  

2) nesouhlasí 

  
s návrhem uznat mimořádné vydržení vlastnického práva 

k části pozemku p.p.č. 1060/2, ost. plocha, ost. komunikace  o výměře cca 52 m2 v k.ú. Zábřeh 

nad Odrou, obec Ostrava, dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 4/1 předloženého materiálu 

ve prospěch XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXX XX  

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodů 1) - 2) tohoto usnesení 
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 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 18.09.2019 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 15 
Návrh nekoupit pozemek v k. ú. Mariánské Hory a v k. ú. Svinov,       
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 02100/RM1822/31 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) nesouhlasí 

  
s návrhem koupit: 

-  pozemek p.p.č. 728/4 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, 

od MILNEA státní podnik v likvidaci, 

se sídlem Třanovského 622/11, Řepy, 163 04, Praha 6, IČO: 000 16 187 

  

2) nesouhlasí 

  
s návrhem koupit: 

- pozemek parc. č. 2498/8 v k. ú. Svinov, obec Ostrava 

od MILNEA státní podnik v likvidaci, 

se sídlem Třanovského 622/11, Řepy, 163 04, Praha 6, IČO: 000 16 187 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 18.09.2019 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 27 
Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 02101/RM1822/31 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
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 1) souhlasí 

  
s návrhem koupit nemovité věci v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava, a to pozemky: 

- p.p.č. 310/26, 

- p.p.č. 310/27 

od vlastníka XXXX XXXXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXX XXXXXXX 

XXX XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX za cenu obvyklou v celkové výši 128.120,- Kč, 

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

  

2) souhlasí 

  
s návhrem koupit nemovitou věc v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava, a to pozemek p.p.č. 536/1, 

od vlastníků: 

XXXXXXX XXXXXX XXXXXX, rok narození XXXX a XXXXXXX XXXXXXXXX, rok 

narození XXXX, bydliště XXXXXX XXXXXXX XXX XX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, za cenu obvyklou ve výši 31.740,- Kč 

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

  

3) souhlasí 

  
s tím, aby si zastupitelstvo města vyhradilo rozhodnutí označit nemovité věci, uvedené v bodu  

1) a 2)  tohoto usnesení, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Michálkovice dle čl. 9 

odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších 

změn a doplňků za podmínky, že předmětné nemovité věci statutární město Ostrava nabude        

do svého vlastnictví 

  

4) souhlasí 

  
s tím, aby zastupitelstvo města označilo nemovité věci, uvedené v bodu 1) a 2)  tohoto usnesení, 

jakožto majetek svěřený městskému obvodu Michálkovice dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně 

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

za podmínky, že předmětné nemovité věci statutární město Ostrava nabude do svého vlastnictví 

  

5) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

předložit návrh dle bodů 1) až 4) zastupitelstvu města k rozhodnutí 

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 18.09.2019 

 vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 28 
Návrh koupit nemovitou věc v k.ú. Michálkovice, návrh na záměr města 
směnit nemovité věci v k.ú. Stará Bělá, vše obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 02102/RM1822/31 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem koupit nemovitou věc v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava, a to pozemek p.p.č. 674/2, 

od vlastníků 

XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX, rok narození XXXX a XXXX XXXXXX 

XXXXXXXXXX, rok narození XXXX, oba bydliště XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX  

za cenu obvyklou ve výši 51.360,- Kč 

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

  

2) souhlasí 

  
s tím, aby si zastupitelstvo města vyhradilo rozhodnutí označit nemovitou věc, uvedenou v bodu 

1) tohoto usnesení, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Michálkovice dle čl. 9           

odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších 

změn a doplňků za podmínky, že předmětnou nemovitou věc statutární město Ostrava nabude    

do svého vlastnictví 

  

3) souhlasí 

  
s tím, aby zastupitelstvo města označilo nemovitou věc, uvedenou v bodu 1) tohoto usnesení, 

jakožto majetek svěřený městskému obvodu Michálkovice dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně 

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

za podmínky, že předmětnou nemovitou věc statutární město Ostrava nabude do svého 

vlastnictví 

  

4) souhlasí 

  
s návrhem na záměr města směnit nemovité věci v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava, a to: 

- část pozemku parc.č. 3514/11, orná půda, o výměře 36 m2, která je dle geometrického plánu    

č. 3419-93/2019 oddělena a nově označena jako pozemek parc.č. 3514/24, orná půda    

(vlastník statutární město Ostrava, svěřeno městskému obvodu Stará Bělá) 

za 

- pozemek parc.č. 3513, ve vlastnictví fyzické osoby 

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

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

předložit návrh dle bodů 1) až 4) zastupitelstvu města k rozhodnutí 

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 18.09.2019 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 29 
Návrh zrušit usnesení zastupitelstva města č. 0987/ZM1418/15 ze dne  
23. 3. 2016, návrh bezúplatně nabýt nemovité věci v k.ú. Stará Plesná, 
obec Ostrava a návrh svěřit nemovité věci městskému obvodu Plesná 
  
Usnesení číslo: 02103/RM1822/31 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem zrušit usnesení zastupitelstva města č. 0987/ZM1418/15 ze dne 23. 3. 2016 v plném 

rozsahu, kterým rozhodlo o bezúplatném nabytí pozemků v k.ú. Stará Plesná a k.ú. Nová Plesná, 

obec Ostrava 

  

2) souhlasí 

  
s bezúplatným nabytím nemovitých věcí v k.ú. Stará Plesná, obec Ostrava, a to: 

- části pozemku parc.č. 227/3, zahrada, o výměře 1848 m2, dle geometrického plánu  

č. 1164-7/2017 oddělenou a nově označenou jako pozemek parc.č. 227/3, zahrada 

- části pozemku parc.č. 227/4, zahrada, o výměře 333 m2, dle geometrického plánu  

č. 1164-7/2017  oddělenou a nově označenou jako pozemek parc.č. 227/4, zahrada 

- pozemek parc.č. 230/2, ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 87 m2 

- části pozemku parc.č. 230/1, ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 77 m2, dle geometrického 

plánu č. 1164-7/2017 oddělenou a nově označenou jako pozemek parc.č. 230/6, ost. plocha,  

ost. komunikace 

od vlastníka Česká republika, příslušnost hospodařit s majetkem státu Státní pozemkový úřad, 

IČO: 01312774, sídlo Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, kterou zastupuje       

Mgr. Dana Lišková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj,     

sídlo Libušina 502/5, 702 00 Ostrava 

a s návrhem uzavřít Smlouvu o bezúplatném převodu pozemků č. 1003991971 - dle přílohy     

č. 2 předloženého materiálu 
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3) souhlasí 

  
s bezúplatným nabytím nemovitých věcí v k.ú. Stará Plesná, obec Ostrava, a to: 

- pozemku parc.č. 219/6, trvalý travní porost, o výměře 502 m2 

- části pozemku parc.č. 227/3, zahrada, o výměře 243 m2, dle geometrického plánu             

č. 1164-7/2017 oddělenou a nově označenou jako pozemek parc.č. 227/6, zahrada 

- části pozemku parc.č. 227/4, zahrada, o výměře 193 m2, dle geometrického plánu               

č. 1164-7/2017 oddělenou a nově označenou jako pozemek parc.č. 227/7, zahrada 

- části pozemku parc.č. 228/1, trvalý travní porost, o výměře 189 m2, dle geometrického plánu   

č. 1164-7/2017 oddělenou a nově označenou jako pozemek parc.č. 228/5, trvalý travní porost 

- pozemku parc.č. 229/1, ost. plocha, manipulační plocha, o výměře 248 m2 

- pozemku parc.č. 229/2, ost. plocha, manipulační plocha, o výměře 68 m2 

- části pozemku parc.č. 230/1, ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 658 m2, dle geometrického 

plánu č. 1164-7/2017 oddělenou a nově označenou jako pozemek parc.č. 230/1, ost. plocha,  

ost. komunikace 

- části pozemku parc.č. 964/6, ost. plocha, silnice, o výměře 508 m2, dle geometrického plánu   

č. 1164-7/2017 oddělenou a nově označenou jako pozemek parc.č. 964/35, ost. plocha, silnice 

od vlastníka Česká republika, příslušnost hospodařit s majetkem státu Státní pozemkový úřad, 

IČO: 01312774, sídlo Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, kterou zastupuje       

Mgr. Dana Lišková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj,         

sídlo Libušina 502/5, 702 00 Ostrava 

a s návrhem uzavřít Smlouvu o bezúplatném převodu pozemků č. 1002991971 - dle přílohy  

č. 3 předloženého materiálu 

  

4) souhlasí 

  
s tím, aby si zastupitelstvo města vyhradilo rozhodnutí označit pozemky uvedené v bodu 2)       

a 3) návrhu usnesení, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Plesná dle čl. 9 odst. 1 písm. 

b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn            

a doplňků, za podmínky, že tyto pozemky statutární město Ostrava nabude do svého vlastnictví 

  

5) souhlasí 

  
s tím, aby zastupitelstvo města označilo pozemky uvedené v bodu 2) a 3) návrhu usnesení, 

jakožto majetek svěřený městskému obvodu Plesná dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné 

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

že tyto pozemky statutární město Ostrava nabude do svého vlastnictví 

  

6) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

předložit návrh dle bodu 1) až 5) zastupitelstvu města k rozhodnutí 
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 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 18.09.2019 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 32 
Návrh na záměr města pronajmout část pozemku v k.ú. Moravská 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 02104/RM1822/31 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout část pozemku parc. č. 3550/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace  

o výměře 15,45 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města 

Ostrava, nesvěřené městskému obvodu, dle zákresu v situačním snímku, který je přílohou        

č. 3 předloženého materiálu 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
RM_M 33 
Návrh na uzavření smlouvy o bezúplatném převodu pozemku                     
v k. ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava a návrh svěřit nemovitou    
věc městskému obvodu Petřkovice 
  
Usnesení číslo: 02105/RM1822/31 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s uzavřením smlouvy o bezúplatném převodu pozemku č. 1001991971, a to části pozemku 

parc.č. 1454/2, trvalý travní porost, o výměře 273 m2, dle geometrického plánu č. 2132-5/2019 

oddělenou a nově označenou jako pozemek parc.č. 1454/32, travní porost v k.ú. Petřkovice      

u Ostravy, obec Ostrava 

s vlastníkem Českou republikou, příslušnost hospodařit s majetkem státu Státní pozemkový 

úřad, IČO: 01312774, sídlo Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) souhlasí 

  
s tím, aby si zastupitelstvo města vyhradilo rozhodnutí označit pozemek uvedený v bodu 
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1)  návrhu usnesení, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Petřkovice dle čl. 9 odst.        

1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn 

a doplňků, za podmínky, že tento pozemek statutární město Ostrava nabude do svého vlastnictví 

  

3) souhlasí 

  
s tím, aby zastupitelstvo města označilo pozemek uvedený v bodu 1) návrhu usnesení,          

jakožto majetek svěřený městskému obvodu petřkovice dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné 

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

že tento pozemek statutární město Ostrava nabude do svého vlastnictví 

  

4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 18.09.2019 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 34 
Návrh na uzavření dohody o zrušení smlouvy o zřízení věcného břemene 
a návrh na uzavření smluv o zřízení věcných břemen k pozemkům      
ve vlastnictví SMO pro společnost GasNet, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 02106/RM1822/31 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně vlastníka uzavřít Dohodu o zrušení smlouvy o zřízení věcného břemene                  

ev. č. 2593/2017/MJ ze dne 21. 8. 2017, s oprávněným: 

GasNet, s.r.o. 

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

IČO: 272 95 567 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

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

a provozování STL plynovodu a NTL plynovodu k částem pozemků ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy: 

parc. č. 142 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 
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parc. č. 148/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 150 – trvalý travní porost, 

parc. č. 158 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 200/22 – vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené, 

parc. č. 200/23 – vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené, 

parc. č. 200/39 – ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 200/56 – ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 611/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 633/9 – orná půda, 

parc. č. 645/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 645/4 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 654/29 – vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené, 

parc. č. 1063/4 – lesní pozemek, 

parc. č. 208/2 – ostatní plocha, zeleň, 

parc. č. 229/2 – ostatní plocha, zeleň, 

parc. č. 364 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 575/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 576/6 – orná půda, 

parc. č. 583/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 584/11 – orná půda, 

parc. č. 937/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 1220/12 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 1220/13 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 1220/14 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 1220/15 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

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

GasNet, s.r.o. 

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

IČO: 272 95 567 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

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

a provozování STL plynovodu a NTL plynovodu k částem pozemků ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy: 

p. p. č. 337/136 – ostatní plocha, zeleň, 

p. p. č. 342/6 – ostatní plocha, silnice, 

p. p. č. 440/11 – ostatní plocha, jiná plocha, 

p. p. č. 491/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 491/3 – ostatní plocha, silnice, 

p. p. č. 491/6 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 491/8 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 491/11 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 
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p. p. č. 491/12 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 495/1 – ostatní plocha, silnice, 

p. p. č. 523 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 479/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 385/2 – zahrada 

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

GasNet, s.r.o. 

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

IČO: 272 95 567 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

4) rozhodla 

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

a provozování STL plynovodu a NTL plynovodu k částem pozemků ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy: 

parc. č. 297/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 300/4 – zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr, 

parc. č. 386/2 – zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště, 

parc. č. 393/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 760/4 – ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 2188/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 995/3 – zahrada, 

parc. č. 1986/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 1986/4 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 1986/5 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 1986/8 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 2023/11 – ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 2023/12 – ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 2023/14 – ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 2023/13 – ostatní plocha, jiná plocha, 

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

GasNet, s.r.o. 

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

IČO: 272 95 567 

dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  

5) rozhodla 

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

a provozování STL plynovodu a NTL plynovodu k částem pozemků ve vlastnictví statutárního 
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města Ostravy: 

parc. č. 567/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 575/1 – ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 916/3 – ostatní plocha, dráha, 

parc. č. 1640/12 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 1736/4 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 752/2 – ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 752/3 – trvalý travní porost, 

parc. č. 770/1 – ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 770/2 – vodní plocha, koryto vodního toku umělé, 

parc. č. 770/3 – ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 1060/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 1060/26 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 1640/9 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 1640/10 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 1640/11 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 1652/1 – ostatní plocha, jiná plocha, 

v k. ú. Nová Bělá, obec Ostrava, s oprávněným: 

GasNet, s.r.o. 

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

IČO: 272 95 567 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

6) rozhodla 

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

a provozování STL plynovodu a NTL plynovodu k částem pozemků ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy: 

p. p. č. 141/246 – ostatní plocha, manipulační plocha, 

p. p. č. 245/1 – lesní pozemek, les jiný než hospodářský, 

p. p. č. 245/2 – orná půda, 

p. p. č. 245/4 – orná půda, 

p. p. č. 245/5 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 327/6 – orná půda, 

p. p. č. 475/10 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 491/1 – ostatní plocha, silnice, 

p. p. č. 491/16 – ostatní plocha, silnice, 

p. p. č. 502/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 518/1 – ostatní plocha, jiná plocha, 

p. p. č. 518/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 522 – ostatní plocha, silnice, 

p. p. č. 593 – ostatní plocha, dráha, 

v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava, s oprávněným: 
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GasNet, s.r.o. 

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

IČO: 272 95 567 

dle přílohy č. 7 předloženého materiálu 

  

7) rozhodla 

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

a provozování STL plynovodu a NTL plynovodu k částem pozemků ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy: 

parc. č. 1946/119 – ostatní plocha, zeleň, 

parc. č. 5084/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 300/2– ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 396/10 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 396/11 – ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 915 – ostatní plocha, zeleň, 

parc. č. 3215/1 – ostatní plocha, neplodná půda, 

parc. č. 4165/2 – trvalý travní porost, 

parc. č. 4879/1 – ostatní plocha, zeleň, 

parc. č. 5440 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 5441 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 5608/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 5643/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 5646/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 5646/4 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 5307/1 – ostatní plocha, zeleň, 

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

GasNet, s.r.o. 

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

IČO: 272 95 567 

dle přílohy č. 8 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 36 
Návrh na uzavření dohody o úhradě za bezesmluvní užívání, návrh          
na uzavření nájemní smlouvy, návrh na uzavření kupní smlouvy,           
vše k části pozemku k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava - Vítězná 
  
Usnesení číslo: 02107/RM1822/31 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
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1) rozhodla 

  
na straně dlužníka 

uzavřít dohodu o úhradě za bezesmluvní užívání pozemku parc. č. 1112/3 - ostatní plocha, 

ostatní komunikace o výměře 28 m2, v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (ul. Vítězná),  

který vznikl oddělením od pozemku parc. č. 1112/1 na základě geometrického plánu                  

č. 5388-40/2016 vyhotoveného pro k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, v roce 2016 

s manžely 

XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX, rok narození XXXX 

XXXXX XXXXX XXXXXXXXXX, rok narození XXXX 

oba bydlištěm: XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXX 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
na straně nájemce 

uzavřít nájemní smlouvu na pozemek parc. č. 1112/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

o výměře 28 m2, v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (ul. Vítězná), který vznikl oddělením  

od pozemku parc. č. 1112/1 na základě geometrického plánu č. 5388-40/2016 vyhotoveného  

pro k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, v roce 2016 

s manžely 

XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX rok narození XXXX 

XXXXX XXXXX XXXXXXXXXX, rok narození XXXX 

oba bydlištěm: XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXX 

na dobu neurčitou za nájemné ve výši 14,- Kč/m2/ rok 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
na straně nájemce 

neuzavřít nájemní smlouvu na pozemek parc. č. 1112/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

o výměře 28 m2, v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (ul. Vítězná), který vznikl oddělením  

od pozemku parc. č. 1112/1 na základě geometrického plánu č. 5388-40/2016 vyhotoveného  

pro k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, v roce 2016 

s manžely 

XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX, rok narození XXXX 

XXXXX XXXXX XXXXXXXXXX, rok narození XXXX 

oba bydlištěm: XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXX 

na dobu neurčitou za nájemné ve výši 74,- Kč/m2/ rok 
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4) souhlasí 

  
s návrhem koupit  

část pozemku parc. č. 1112/1 o výměře 28 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava,           

která je dle geometrického plánu č. 5388 – 40/2016 vyhotoveného pro katastrální území 

Moravská Ostrava, obec Ostrava, označena jako pozemek parc. č. 1112/3                          

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

od 

Manželů 

XXXXX XXXXXX XXXXXXX, rok narození XXXX 

XXXXX XXXX XXXXXXXXX, rok narození XXXX 

oba bydliště: XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXX 

za kupní cenu ve výši  12.440,- Kč (cena obvyklá dle znaleckého posudku) 

a uzavřít kupní smlouvu, která je přílohou č. 4  předloženého materiálu za podmínky, že dojde  

k výmazu zástavního práva smluvního k zajištění pohledávky zatěžující pozemek parc. č. 1112/1 

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

  

5) nesouhlasí 

  
s návrhem koupit 

část pozemku parc. č. 1112/1 o výměře 28 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava,         

která je dle geometrického plánu č. 5388 – 40/2016 vyhotoveného pro katastrální území 

Moravská Ostrava, obec Ostrava, označena jako pozemek parc. č. 1112/3                          

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

od 

Manželů 

XXXXX XXXXXX XXXXXXX, rok narození XXXX 

XXXXX XXXX XXXXXXXXX, rok narození XXXX 

oba bydliště: XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXX 

za kupní cenu ve výši  84.700,- Kč (cena navrhovaná manžely XXXXXXXXXXX) 

  

6) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

vyhradit si rozhodnutí označit část pozemku parc. č. 1112/1 specifikovanou v bodě 4) návrhu 

usnesení jakožto majetek svěřený městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz dle čl. 9 odst. 

1 písm b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, v platném znění 
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za podmínky, že bude výše uvedený pozemek převeden do vlastnictví statutárního města 

Ostravy 

  

7) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

označit část pozemku parc. č. 1112/1 specifikovanou v bodě 4) návrhu usnesení jakožto majetek 

svěřený městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz dle čl. 9 odst. 1 písm b) Obecně závazné 

vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, v platném znění za podmínky, že bude výše uvedený 

pozemek převeden do vlastnictví statutárního města Ostravy 

  

8) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

předložit návrh dle bodu 4), 5), 6), 7) tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 18.09.2019 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 37 
Návrh na záměr pachtu pozemků a návrh na záměr města neprodat 
nemovité věci, vše v k. ú. Mošnov, obec Mošnov 
  
Usnesení číslo: 02108/RM1822/31 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru města propachtovat pozemky ve vlastnictví statutárního města Ostravy, a to: 

- parc. č. 1290/2, orná půda, o celkové výměře 126699 m2,  

- parc. č. 1309/4, orná půda, o celkové výměře 52482 m2,  

- parc. č. 1309/1, orná půda, o celkové výměře 23020 m2, 

- parc. č. 1309/2, orná půda, o celkové výměře 26557 m2, 

- parc. č. 1309/3, orná půda, o celkové výměře 9973 m2, 

- parc. č. 1318/1, orná půda, o celkové výměře 30970 m2, 

- parc. č. 1318/3, trvalý travní porost, o celkové výměře 6309 m2, 

- parc. č. 1319, trvalý travní porost, o celkové výměře 14477 m2, 

- parc. č. 1321/2, orná půda, o celkové výměře 5400 m2, 

- parc. č. 1320/1, orná půda, o celkové výměře 24365 m2, 

- parc. č. 1321/1, orná půda, o celkové výměře 30206 m2, 

- parc. č. 1322/1, trvalý trávní porost, o celkové výměře 19391 m2, 

- parc. č. 1322/3, trvalý trávní porost, o celkové výměře 2025 m2, 
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- parc. č. 1326, orná půda, o celkové výměře 49507 m2, 

- parc. č. 1325/1, trvalý trávní porost, o celkové výměře 6052 m2, 

- parc. č. 1331/1, trvalý trávní porost, o celkové výměře 44454 m2, 

- parc. č. 1332/14, trvalý travní porost, o celkové výměře 17507 m2, 

- parc. č. 1332/1, trvalý travní porost, o celkové výměře 6258 m2, 

- parc. č. 1332/11, trvalý travní porost, o celkové výměře 1903 m2, 

- parc. č. 1290/8, orná půda, o celkové výměře 33742 m2, 

- parc. č. 1290/1, orná půda, o celkové výměře 29781 m2, 

- parc. č. 1239/24, ostatní plocha, o celkové výměře 2089 m2, 

- parc. č. 1239/25, ostatní plocha, o celkové výměře 6089 m2, 

vše v k. ú. Mošnov, obec Mošnov, dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 2 předloženého 

materiálu 

za podmínky vydání souhlasu Ministerstva průmyslu a obchodu 

s tím, že jednotlivé pozemky uvedené výše budou propachtovány jednotlivě, přičemž město           

si vyhrazuje právo propachtovat i  několik uvedených pozemků nebo všechny pozemky 

uvedené výše i jen jedinému zájemci 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

2) nesouhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat, družstvu vlastníků Polanka nad Odrou, se sídlem                  

K Vydralinám 114/5, 725 25 Ostrava - Polanka, IČO: 136 44 009, nemovité věci, a to pozemky 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

- parc. č. 1290/2, orná půda, o celkové výměře 126699 m2, 

- parc. č. 1309/4, orná půda, o celkové výměře 52482 m2, 

- parc. č. 1309/1, orná půda, o celkové výměře 23020 m2, 

- parc. č. 1309/2, orná půda, o celkové výměře 26557 m2, 

- parc. č. 1309/3, orná půda, o celkové výměře 9973 m2, 

- parc. č. 1318/1, orná půda, o celkové výměře 30970 m2, 

- parc. č. 1318/3, trvalý travní porost, o celkové výměře 6309 m2, 

- parc. č. 1319, trvalý travní porost, o celkové výměře 14477 m2, 

- parc. č. 1321/2, orná půda, o celkové výměře 5400 m2, 

- parc. č. 1320/1, orná půda, o celkové výměře 24365 m2, 

- parc. č. 1321/1, orná půda, o celkové výměře 30206 m2, 

- parc. č. 1322/1, trvalý trávní porost, o celkové výměře 19391 m2, 

- parc. č. 1322/3, trvalý trávní porost, o celkové výměře 2025 m2, 

- parc. č. 1326, orná půda, o celkové výměře 49507 m2, 

- parc. č. 1325/1, trvalý trávní porost, o celkové výměře 6052 m2, 

- parc. č. 1331/1, trvalý trávní porost, o celkové výměře 44454 m2, 

- parc. č. 1332/14, trvalý travní porost, o celkové výměře 17507 m2, 

- parc. č. 1332/1, trvalý travní porost, o celkové výměře 6258 m2, 

- parc. č. 1332/11, trvalý travní porost, o celkové výměře 1903 m2, 

- parc. č. 1290/8, orná půda, o celkové výměře 33742 m2, 

- parc. č. 1290/1, orná půda, o celkové výměře 29781 m2, 
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- parc. č. 1239/24, ostatní plocha, o celkové výměře 2089 m2, 

- parc. č. 1239/25, ostatní plocha, o celkové výměře 6089 m2, 

vše v k. ú. Mošnov, obec Mošnov, dle důvodové zprávy 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 18.09.2019 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 38 
Návrh na uzavření nájemní smlouvy na část pozemku v k.ú. Radvanice, 
obec Ostrava se společností Advanced World Transport a.s. 
  
Usnesení číslo: 02109/RM1822/31 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně pronajímatele 

o uzavření nájemní smlouvy na část pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy              

parc. č. 3216/4, ost. plocha - jiná plocha, o výměře 16 m2 v k.ú. Radvanice, obec Ostrava         

(ul. Lihovarská) 

se společností 

Advenced World Transport a.s. 

se sídlem: Ostrava - Moravská Ostrava, Hornopolní 3314/38, PSČ 702 62 

IČO: 476 75 977 

za účelem provedení bourací práce - odstranění části kolejového roštu v rámci realizace stavby 

“Odstranění části koleje č. 91 z vlečky St. Zárubek, směr Bastro”, za nájemné ve výši          

90,- Kč/m2/rok, tj. 1 440,- Kč/ročně, na dobu určitou, ode dne účinnosti smlouvy do 31. 12. 2020, 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 39 
Návrh na souhlas s umístěním stavebního objektu v pozemku          
ve vlastnictví statutárního města Ostravy a návrh na uzavření nájemní 
smlouvy se společností AUTOCENT CZ s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 02110/RM1822/31 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 34/64  
 

 1) souhlasí 

  
s užíváním části pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy parc.č. 253/4, ost. plocha - 

ost. komunikace o výměře 45 m2 v k.ú. Kunčice nad ostravicí, obec Ostrava, jako sjezdu          

pro příjezd k pozemku parc. č. 77 a parc. č. 78/1 v k.ú. Kunčice nad Ostravicí, obec Ostrava 

pro společnost 

AUTOCENT CZ s.r.o. 

se sídlem: Výstavní 57/33, 747 94 Děhylov 

IČO: 258 78 883 

v rámci realizace stavby “Zpevněná plocha na pozemcích č. 77 v k.ú. Kunčice nad Ostravicí” 

  

2) rozhodla 

  
na straně pronajímatele 

o uzavření nájemní smlouvy na část pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy          

parc. č. 253/4, ost. plocha - ost. komunikace, o výměře 45 m2 v k.ú. Kunčice nad Ostravicí,  

obec Ostrava (ul. Frýdecká) 

se společností 

AUTOCENT CZ s.r.o. 

se sídlem: Výstavní 57/33, 747 94 Děhylov 

IČO: 258 78 883 

za účelem odstranění betonové zídky a vybudování zpevněné plochy - sjezdu pro příjezd        

k pozemku parc. č. 77 a parc. č. 78/1 v k.ú. Kunčice nad Ostravicí, obec Ostrava v rámci 

realizace stavby “Zpevněná plocha na pozemcích č. 77 v k.ú. Kunčice nad Ostravicí”,            

za nájemné ve výši 90,- Kč/m2/rok, tj. 4 050,- Kč/ročně, na dobu určitou, ode dne účinnosti 

smlouvy do 31. 12. 2020, 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 40 
Návrh na záměr města darovat pozemky ve vlastnictví statutárního 
města Ostravy v k. ú. Mošnov, obec Mošnov, k. ú. Sedlnice,         
obec Sedlnice a k. ú. Harty, obec Petřvald, Moravskoslezskému kraji 
  
Usnesení číslo: 02111/RM1822/31 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se záměrem města darovat pozemky ve vlastnictví statutárního města Ostravy, a to: 

- parc. č. 1121/23 

- parc. č. 1122/8 

- parc. č. 1122/19 

- parc. č. 1122/21 
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- parc. č. 1122/22 

- parc. č. 1122/23 

- parc. č. 1122/24 

- parc. č. 1122/28 

- parc. č. 1122/34 

- parc. č. 1122/40 

- parc. č. 1122/42   

- parc. č. 1122/44  

- parc. č. 1122/45 

- parc. č. 1122/46  

- parc. č. 1122/51  

- parc. č. 1129/11 

- parc. č. 1129/12  

- parc. č. 1129/16  

- parc. č. 1129/17 

- parc. č. 1129/19 

- parc. č. 1130/5   

- parc. č. 1130/7   

- parc. č. 1130/13   

- parc. č. 1130/15   

- parc. č. 1130/16  

- parc. č. 1130/17  

- parc. č. 1557/1  

- parc. č. 1557/4   

- parc. č. 1557/5   

- parc. č. 1557/6  

- parc. č. 1557/8  

- parc. č. 1557/9  

- parc. č. 1557/10   

- parc. č. 1557/13  

- parc. č. 1559/4   

- parc. č. 1559/5  

- parc. č. 1559/7 

- parc. č. 1559/8  

- parc. č. 1559/20 

vše v k. ú. Sedlnice, obec Sedlnice 

- p. p. č. 1302/1 

- p. p. č. 1302/20 

- p. p. č. 1302/22 

- p. p. č. 1302/23 

- p. p. č. 1302/24 

- p. p. č. 1302/26 

- p. p. č. 1302/33 

- p. p. č. 1331/5 

- p. p. č. 1332/9 

- p. p. č. 1336/3 

- p. p. č. 1337 
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- p. p. č. 1339/25 

- p. p. č. 1339/27 

- p. p. č. 1339/28 

- p. p. č. 1340/46 

- p. p. č. 1340/48 

- p. p. č. 1340/51 

- p. p. č. 1356/5 

- p. p. č. 1356/12 

-¨p. p. č. 1356/18 

- p. p. č. 1469/2 

- p. p. č. 1469/3 

- p. p. č. 1469/4 

- p. p. č. 1469/5 

- p. p. č. 1471/2 

- p. p. č. 1471/3 

- p. p. č. 2093/10 

- p. p. č. 2093/11 

- p. p. č. 2093/13 

- p. p. č. 2093/18 

- p. p. č. 2093/19 

- p. p. č. 2093/20 

vše v k. ú. Mošnov, obec Mošnov 

- p. p. č. 971/2 

- p. p. č. 971/3 

- p. p. č. 971/11 

vše v k. ú. Harty, obec Petřvald 

a zároveň si vyhrazuje právo darovat všechny tyto výše uvedené nemovité věci (částí pozemků) 

včetně součástí a příslušenství společně, nebo kteroukoliv z nich jednotlivě, případně i více 

uvedených věcí, přičemž si zároveň vyhrazuje právo tento záměr kdykoliv zrušit 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 18.09.2019 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 46 
Návrh na záměr města směnit nemovité věci v k.ú. Stará Plesná,           
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 02112/RM1822/31 

(zn.předkl.) 
08 



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 37/64  
 

Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem na záměr města směnit nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Ostravy, 

svěřené městskému obvodu Plesná a to: 

- část pozemku parc.č. 229/6 o výměře 839 m2 dle geometrického plánu č. 1233-10a/2019 

vyhotoveného pro k.ú. Stará Plesná označena jako pozemek parc.č. 229/43 v k.ú. Stará Plesná, 

obec Ostrava 

 - část pozemku parc.č. 229/6 o výměře 1254 m2 dle geometrického plánu č. 1233-10a/2019 

vyhotoveného pro k.ú. Stará Plesná označena jako pozemek parc.č. 229/6 v k.ú.Stará Plesná, 

obec Ostrava 

- část pozemku parc.č. 229/5 o výměře 864 m2 dle geometrického plánu č. 1233-10a/2019 

vyhotoveného pro k.ú. Stará Plesná označena jako pozemek par.č. 229/5 v k.ú. Stará Plesná, 

obec Ostrava 

za nemovité věci ve vlastnictví HOMOLA holding s.r.o., Vratimovská 624/11, Kunčičky,        

718 00 Ostrava, IČO: 06519091, a to: 

- část pozemku parc.č. 229/14 o výměře 813 m2 v k.ú. Stará Plesná, obec Ostrava,  

dle geometrického plánu č. 1233-10b/2019 vyhotoveného pro k.ú. Stará Plesná  označena          

jako pozemek parc.č. 229/46 v k.ú. Stará Plesná, obec Ostrava 

- část pozemku parc.č. 230/3 o výměře 83 m2  v k.ú. Stará Plesná, obec Ostrava,  

dle geometrického plánu č. 1233-10b/2019 vyhotoveného pro k.ú. Stará Plesná označena    

jako pozemek parc.č. 230/7 v k ú. Stará Plesná, obec Ostrava 

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: 18.09.2019 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 55 
Návrh na uzavření dodatku č. 2 ke kupní smlouvě ev.č. 1234/2016/MJ  
na pozemek v k.ú. Mošnov, v PZ zóně Ostrava - Mošnov 
  
Usnesení číslo: 02113/RM1822/31 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 
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1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření dodatku č. 2 ke kupní smlouvě ev.č. 1234/2016/MJ ze dne 27. 4. 2016,  

ve znění dodatku č. 1 ze dne 27. 3. 2018 s úpravou, která byla uzavřena mezi statutárním městem 

Ostravou a společností Vítkovice - výzkum a vývoj - technické aplikace a.s., se sídlem 

Studentská 6202/17, 708 00 Ostrava - Poruba, IČO: 27677257, dle přílohy č. 2 předloženého 

materiálu za podmínky udělení souhlasu s uzavřením tohoto dodatku správce programu - 

Ministerstva průmyslu a obchodu ČR nejpozději do 30. 9. 2019 

  

2) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 18.09.2019 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 30 
Úprava rozpočtu 
  
Usnesení číslo: 02114/RM1822/31 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

- neinvestiční přijaté transfery od krajů 

na pol. 4122, ÚZ 334, ORJ 120 o 70 tis. Kč (A.1.) 

                      ÚZ 359, ORJ 120 o 200 tis. Kč (A.2.) 

- investiční přijaté transfery od krajů 

na pol. 4222, ÚZ 359, ORJ 120 o 330 tis. Kč (A.2.) 

- neinvestiční přijaté transfery od obcí 

(E.1.) na ORJ 100, pol. 4121, ZJ 024 o 2 521 tis. Kč 

                                                ZJ 075 o 1 581 tis. Kč 

- běžné výdaje 

na § 6171, pol. 5660, ORJ 132 o 90 tis. Kč (B.1.) 
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na § 3635, pol. 5166, ÚZ 3636, ORJ 300 o 31 tis. Kč (C.1.) 

(C.2.) na ORJ 135, § 6171, pol. 5011, ÚZ 120500000, org. 113000000 o 359 tis. Kč 

                                            pol. 5031, ÚZ 120500000, org. 113000000 o 89 tis. Kč 

                                            pol. 5032, ÚZ 120500000, org. 113000000 o 33 tis. Kč 

                                            pol. 5011, ÚZ 120100000, org. 113000000 o 90 tis. Kč 

                                            pol. 5031, ÚZ 120100000, org. 113000000 o 23 tis. Kč 

                                            pol. 5032, ÚZ 120100000, org. 113000000 o 9 tis. Kč     

na § 6171, pol. 5179, ORJ 133 o 37 tis. Kč (C.3.)         

- kapitálové výdaje 

(C.4.) na ORJ 230, § 4357, pol. 6121, org. 6027 o 1 342 tis. Kč 

                                            pol. 6121, ÚZ 95, org. 6027 o 1 300 tis. Kč 

- neinvestiční transfery 

na § 3233, pol. 5336, ÚZ 334, ORJ 140, org. 81 o 70 tis. Kč (A.1.) 

(A.2.) na ORJ 180, § 4357, pol. 5336, ÚZ 359, org. 38 o 100 tis. Kč 

                               § 4350, pol. 5336, ÚZ 359, org. 38 o 100 tis. Kč 

- investiční transfery 

na § 4350, pol. 6356, ÚZ 359, ORJ 180, org. 38 o 330 tis. Kč (A.2.) 

z v y š u j e 

- financování 

na pol. 8115, ORJ 120 o 90 tis. Kč (B.1.) 

- rozpočtová rezerva 

na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 4 102 tis. Kč (E.1.) 

s n i ž u j í 

- běžné výdaje 

na § 3636, pol. 5901, ÚZ 3636, ORJ 300 o 31 tis. Kč (C.1.) 

(C.2.) na ORJ 300, § 3719, pol. 5169, ÚZ 120500000, org. 113000000 o 481 tis. Kč 

                                                             ÚZ 120100000, org. 113000000 o 122 tis. Kč 

na § 2143, pol. 5169, ORJ 300 o 37 tis. Kč (C.3.) 

- kapitálové výdaje 

(C.4.) na ORJ 230, § 4357, pol. 6121, ÚZ 95, org. 6053 o 800 tis. Kč 

                                                                         org. 6056 o 500 tis. Kč 

                                                             org. 6026 o 500 tis. Kč 

                                                             org. 6047 o 500 tis. Kč 

                                                             org. 6051 o 342 tis. Kč 

  

2) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření 
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 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.09.2019 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 31 
Metodika pro sestavování návrhu rozpočtu statutárního města Ostrava 
na rok 2020 
 
Usnesení číslo: 02115/RM1822/31 

(zn.předkl.) 
07 

   
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
harmonogram prací při přípravě návrhu rozpočtu statutárního města Ostrava na rok 2020           

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s úpravou 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

a) vyhradit si dle ustanovení § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)       

ve znění pozdějších předpisů pravomoc schválit Metodiku pro sestavování návrhu rozpočtu 

statutárního města Ostrava pro rok 2020 

b) schválit Metodiku pro sestavování návrhu rozpočtu statutárního města Ostrava pro rok 2020 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Martinu Štěpánkovi, Ph.D., 

předložit zastupitelstvu města bod 2a) a 2b) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 18.09.2019 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 20 
Poskytnutí stipendia města Ostravy v akademickém roce 2019/2020        
a schválení Zásad na poskytnutí stipendia města Ostravy               
v akademickém roce 2020/2021 
  
Usnesení číslo: 02116/RM1822/31 

(zn.předkl.) 
60 

  
Rada města 
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1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí Stipendia města Ostravy v akademickém roce 2019/2020 studujícím  

ve výši uvedené v důvodové zprávě předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření smluv o poskytnutí Stipendia města Ostravy v akademickém roce 

2019/2020 mezi statutárním městem Ostrava a příjemci stipendia dle bodu 1) tohoto usnesení   

a přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit Zásady na poskytnutí stipendia města Ostravy v akademickém roce 2020/2021          

s úpravou 

  

4) ukládá 

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

navrhnout body 1) - 3) předloženého materiálu k projednání na zastupitelstvu města 

  

 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 18.09.2019 

 vedoucí odboru školství a sportu 

  
 

RM_M 50 
Žádost obchodní společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., o změnu účelu 
použití části poskytnuté účelové dotace na Vybavení interiérů                 
a rekonstrukci tribun fotbalového areálu Bazaly 
  
Usnesení číslo: 02117/RM1822/31 

(zn.předkl.) 
45 

   
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové dotace         
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z rozpočtu statutárního města Ostravy ev.č. 2224/2019/ŠaS ze dne 1.07.2019  s obchodní 

společností VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., se sídlem  Ruská 3077/135, 700 30 Ostrava-Zábřeh, 

IČO: 25911368 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

snižují neinvestiční transfery 

na § 3412, pol. 5213, ÚZ 2003, ORG 4261, ORJ 161 o 7 725 tis. Kč 

zvyšují investiční transfery 

na § 3412, pol. 6313, ORG 4261, ORJ 161 o 7 725 tis. Kč 

  

3) ukládá 

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

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

  

 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 18.09.2019 

 vedoucí odboru školství a sportu 

  
 

RM_M 49 
Programy na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu statutárního 
města Ostravy v oblasti školství na rok 2020 a v oblasti vzdělávání      
a talentmanagementu na rok 2020 a 1. čtvrtletí 2021 
  
Usnesení číslo: 02118/RM1822/31 

(zn.předkl.) 
91 

 

Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

a) schválit Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy 

v oblasti školství na rok 2020 a Program na podporu vzdělávání a talentmanagementu na území 

statutárního města Ostrava na rok 2020 a 1. čtvrtletí 2021 dle příloh č. 3 a 4 předloženého 

materiálu 

b) schválit návrhy vzorových smluv a vzorových sdělení o poskytnutí peněžních prostředků        

z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2020, které jsou součástí programů, dle příloh           

č. 5 - 8 předloženého materiálu 

c) schválit návrh vyhlášení výběrového řízení Programu na poskytnutí peněžních prostředků           

z rozpočtu statutárního města Ostravy v oblasti školství na rok 2020 a Programu na podporu 
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vzdělávání a talentmanagementu na území statutárního města Ostrava na rok 2020 a 1. čtvrtletí 

2021 dle přílohy č. 9 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o vyhlášení výběrového řízení Programu na poskytování peněžních prostředků        

z rozpočtu statutárního města Ostravy v oblasti školství na rok 2020 a Programu na podporu 

vzdělávání a talentmanagementu na území statutárního města Ostrava na rok 2020 a 1. čtvrtletí 

2021 dle přílohy č. 9 předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

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

předložit zastupitelstvu města ke schválení a k rozhodnutí návrhy uvedené v bodech 1) a 2) 

tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 18.09.2019 

 vedoucí odboru školství a sportu 

  
 

RM_M 52 
Žádost spolku Maratón klub Seitl Ostrava z.s. o navýšení poskytnuté 
dotace plynoucí z Veřejnoprávní smlouvy č. 0632/2019/ŠaS 
  
Usnesení číslo: 02119/RM1822/31 

(zn.předkl.) 
91 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o navýšení poskytnuté dotace o částku 150 tis. Kč spolku Maratón klub Seitl Ostrava 

z.s., se sídlem Gen. Sochora 1206/13, 708 00 Ostrava - Poruba, IČO: 66181062 dle přílohy     

č. 1  a důvodové zprávy předloženého materiálu a o uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní 

smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy č. 0632/2019/ŠaS 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

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

dne 18.09.2019 

  

 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 18.09.2019 

 vedoucí odboru školství a sportu 

  
 

RM_M 53 
Žádost o mimořádnou dotaci spolků LK Ostrava Pitbulls, z.s. a Hokejová 
škola - Ostrava, z.s. 
  
Usnesení číslo: 02120/RM1822/31 

(zn.předkl.) 
91 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí mimořádné dotace ve výši 12 tis. Kč spolku LK Ostrava Pitbulls, z.s.,          

IČO: 08180385, se sídlem Zdeňka Štěpánka 1774/27, 708 00 Ostrava - Poruba, na realizaci 

projektu “Ostrava Pitbulls Cup 2019” dle přílohy č.1 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace mezi statutárním městem 

Ostrava a shora uvedeným subjektem dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
o neposkytnutí mimořádné dotace ve výši 40 tis. Kč spolku HOKEJOVÁ ŠKOLA - OSTRAVA, 

z.s., IČO: 28552300, se sídlem Mládeže 511/8, 700 30  Ostrava - Hrabůvka na realizaci projektu 

“Mezinárodní hokejový kemp Ostrava 2019” dle přílohy č. 2 a důvodové zprávy předloženého 

materiálu 

  

3) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

snižují neinvestiční transfery 

na § 3419, pol. 5222, ÚZ 7104, ORJ 161 o 12 tis. Kč 

zvyšují neinvestiční transfery 

na § 3419, pol. 5222, ORJ 161 o 12 tis. Kč 

  

4) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 
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realizovat rozpočtové opatření dle bodu 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.09.2019 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

 
RM_M 54 
Žádost o mimořádnou dotaci spolků Sportovní basketbalová škola z.s.; 
FC OSTRAVA-JIH, z.s.; K+K LABYRINT OSTRAVA, z.s.; Jezdecký klub 
Baník Ostrava, Dragon Boat Ostrava, z.s. a společnosti Table Tennis 
Club OSTRAVA 2016 s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 02121/RM1822/31 

(zn.předkl.) 
91 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí mimořádné dotace ve výši 100 tis. Kč spolku Sportovní basketbalová 

škola z.s. , IČO: 69610576, se sídlem V.Košaře 102/22, 700 30 Ostrava-Dubina na realizaci 

projektu “Mezinárodní ženská soutěž CEWL” dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy předloženého 

materiálu a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace mezi statutárním 

městem Ostrava a shora uvedeným subjektem dle přílohy č. 7 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o neposkytnutí mimořádné dotace ve výši 1 069 tis. Kč spolku FC OSTRAVA-JIH, 

zapsaný spolek, IČO: 70312966, se sídlem Krasnoarmejců 2283/26a, 700 30 Ostrava-Zábřeh  

na realizaci projektu “Celoroční sportovní činnost členů FC OSTRAVA-JIH, z.s. ” dle přílohy 

č. 2 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o neposkytnutí mimořádné dotace ve výši 90 tis. Kč spolku K+K LABYRINT 

OSTRAVA, z.s., IČO: 22751335, se sídlem Černá louka 3187, 702 00 Ostrava na realizaci 

projektu “Výjezd na mezinárodní šampionát, Mistrovství Evropy a světa” dle přílohy č. 3        

a důvodové zprávy předloženého materiálu 
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4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o neposkytnutí mimořádné dotace ve výši 150 tis. Kč spolku Jezdecký klub Baník 

Ostrava, IČO: 60783419, se sídlem K Průplavu 729/12, 724 00 Ostrava-Stará Bělá na realizaci 

projektu “Hospodaření s dešťovou vodou a doplnění a opravy překážkového materiálu”        

dle přílohy č. 4 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

5) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o neposkytnutí mimořádné dotace ve výši 500 tis. Kč společnosti Table Tennis Club 

OSTRAVA 2016 s.r.o., IČO: 04818792, se sídlem 28.října 1727/108, 702 00 Ostrava          

na realizaci projektu “Podpora v prestižní Lize mistrů” dle přílohy č. 5 a důvodové zprávy 

předloženého materiálu 

  

6) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o neposkytnutí mimořádné dotace ve výši 66 tis. Kč spolku Dragon Boat Ostrava, 

z.s., IČO: 07940211, se sídlem Dobrovského 1040/3, 702 00 Ostrava-Přívoz na realizaci 

projektu “Dračí loď na Odru” dle přílohy č. 6 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

7) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se: 

snižují neinvestiční transfery 

na § 3419, pol. 5492, ORJ 161 o 100 tis. Kč 

zvyšují neinvestiční transfery 

na § 3419, pol. 5222, ORJ 161 o 100 tis. Kč 

  

8) ukládá 

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

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí a schválení návrhy dle bodů 1) až 7) tohoto usnesení 

na jeho zasedání dne 18.09.2019 
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 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 18.09.2019 

 vedoucí odboru školství a sportu 

  
 

RM_M 3 
Návrh na udělení souhlasu s prodejem přebytečných movitých věcí 
svěřených k hospodaření právnické osobě Janáčkova filharmonie 
Ostrava, příspěvková organizace 
  
Usnesení číslo: 02122/RM1822/31 

(zn.předkl.) 
42 

Rada města 

  
1) uděluje 

  
předchozí souhlas s prodejem přebytečných movitých věcí ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy, které byly předány k hospodaření právnické osobě Janáčkova filharmonie Ostrava, 

příspěvkové organizace, se sídlem ul. 28. října 124, 702 00 Ostrava, IČO: 00373222,             

v pořizovací hodnotě 342.086,- Kč dle přílohy č. 1, a s uzavřením kupních smluv dle př. č. 3 - 6  

a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

 
RM_M 21 
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: 02123/RM1822/31 

(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 výši  

39.600,-- 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 
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 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 10.09.2019 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
 

RM_MZP 2 
Návrh na poskytnutí odměny za rok 2018 řediteli příspěvkové organizace 
zřízené statutárním městem Ostrava v oblasti sociální péče 
  
Usnesení číslo: 02124/RM1822/31 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 01247/RM1822/20 
  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
poskytnutí odměny za rok 2018 řediteli organizace Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním 

postižením Ostrava, příspěvková organizace, dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

 
RM_M 19 
Návrh na vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí peněžních 
prostředků na jednoleté projekty v oblasti kultury z rozpočtu 
statutárního města Ostravy pro rok 2020 
  
Usnesení číslo: 02125/RM1822/31 

(zn.předkl.) 
60 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí peněžních prostředků na jednoleté 

projekty v oblasti kultury z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2020 dle důvodové 

zprávy a přílohy č. 1, 2 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

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

předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu města na jeho zasedání dne 

18.09.2019 k rozhodnutí 

  

 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 18.09.2019 

 vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit 
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RM_M 5 
Návrh na poskytnutí mimořádných neinvestičních účelových dotací           
z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2019 v oblasti Rodinná 
politika 
  
Usnesení číslo: 02126/RM1822/31 

(zn.předkl.) 
60 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí mimořádných neinvestičních účelových dotací z rozpočtu statutárního města 

Ostravy pro rok 2019 příjemcům dotací uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu,            

a to ve výši a za podmínek uvedených v příloze č. 1 a dle důvodové zprávy předloženého 

materiálu, a o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestičních účelových dotací 

mezi statutárním městem Ostrava a příjemci neinvestičních účelových dotací dle tohoto bodu 

usnesení, přílohy č. 2 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

- s n i ž u j í 

běžné výdaje na ORJ 160 

na § 4339, pol. 5909, ÚZ 7315 o 100 tis. Kč 

- z v y š u j í 

neinvestiční transfery na ORJ 160 

na § 4339, pol. 5222, ÚZ 7315 o 100 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.09.2019 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 4 
Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu statutárního 
města Ostravy na rok 2020 včetně Podmínek pro jednotlivé oblasti 
  
Usnesení číslo: 02127/RM1822/31 

(zn.předkl.) 
87 
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Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy  

na rok 2020 včetně Podmínek pro jednotlivé oblasti dle příloh č. 1-16 předloženého materiálu 

 

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit návrh na vyhlášení výběrového řízení dle přílohy č. 17 předloženého materiálu         

a rozhodnout o vyhlášení výběrového řízení na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu 

statutárního města Ostravy 

  

3) ukládá 

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

předložit zastupitelstvu města návrhy uvedené v bodech 1) a 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 18.09.2019 

 vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit 

  
 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 18.09.2019 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
 

RM_M 1 
Návrh na poskytnutí dotace Moravskoslezskému kraji                 
na spolufinancování projektu “Kotlíkové dotace v Moravskoslezském 
kraji - 2. výzva” 
  
Usnesení číslo: 02128/RM1822/31 

(zn.předkl.) 
80 

  
k usnesení č. 1684/ZM1418/26 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy ve výši 817 875 Kč         

za účelem spolufinancování výměny kotlů v rámci projektu “Kotlíkové dotace                        
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v Moravskoslezském kraji - 2. výzva” a o uzavření smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy          

č. 2 předloženého materiálu mezi statutárním městem   Ostrava a Moravskoslezským krajem, 

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

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

- snižují ostatní neinvestiční výdaje: 

na § 3713, pol. 5909, ORJ 190 ............................................... o 818 tis. Kč 

- zvyšují investiční transfery: 

na § 3713, pol. 6342, ORJ 190 ................................................ o 818 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové 

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

návrh dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., MBA, T: 18.09.2019 

 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 

  
 

RM_M 42 
Žádost městského obvodu Slezská Ostrava o poskytnutí finančních 
prostředků na projekt “Výsadba květinových záhonů podél             
ul. Bohumínská” 
  
Usnesení číslo: 02129/RM1822/31 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí účelového neinvestičního transferu z rozpočtu statutárního města Ostravy ve výši 

2.226.465,50 Kč vč. DPH městskému obvodu Slezská Ostrava na realizaci projektu “Výsadba 

květinových záhonů podél ul. Bohumínské” dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 
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2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

u města Ostravy: 

- zvyšují převody mezi statutárním městem a městskými obvody - výdaje 

§ 6330, pol. 5347, ORJ 120, ÚZ 93, ORG 503 .......................... o 2.227 tis. Kč 

- snižují kapitálové výdaje 

§ 3745, pol. 6909, ORJ 190 ....................................................... o 2.227 tis. Kč 

u městského obvodu Slezská Ostrava: 

- zvyšují převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy 

§ 6330, pol. 4137, ÚZ 93, ORG 503 .......................................... o 2.227 tis. Kč 

- zvyšují běžné výdaje 

§ 3xxx, pol. 5xxx, ÚZ 93 ............................................................ o 2.227 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.09.2019 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 45 
Návrh komise životního prostředí rady města na bezplatnou přepravu 
dětí na akci Den Země pro žáky ostravských škol 
  
Usnesení číslo: 02130/RM1822/31 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) nesouhlasí 

  
se zajištěním bezplatné přepravy pro žáky ostravských škol při organizovaném přesunu 

s pedagogickým dozorem na místo konání akcí Den Země za účelem organizačního 

zjednodušení přepravy na straně školských zařízení a předcházení problémům ve věci 

případného neuhrazeného jízdného dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy předloženého materiálu 
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RM_M 16 
Návrh na uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo na realizaci stavby “ 
Rekonstrukce vodovodu DN 500 ul. Marianskohorská” 
  
Usnesení číslo: 02131/RM1822/31 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. 2642/2015/OI/ZFUN ze dne 12. 10. 2015 

na realizaci stavby Rekonstrukce vodovodu DN 500 ul. Mariánskohorská 

se zhotovitelem 

HYDROSPOR spol. s r.o., Úprkova 3, Ostrava Přívoz, PSČ 702 00, IČO: 47666374 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkyni primátora Mgr. Zuzaně Bajgarové 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Radek Muťka, T: 18.09.2019 

 pověřen zastupováním funkce vedoucího odboru investičního 

  
 

RM_M 23 
Realizace akcí pro Městskou nemocnici Ostrava, p.o., dle přílohy           
č. 1 a jejich financování z rozpočtu statutárního města Ostrava - z Fondu 
pro rozvoj Městské nemocnice Ostrava 
  
Usnesení číslo: 02132/RM1822/31 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

a) schválit realizaci akcí investičním odborem Magistrátu města Ostravy (dle přílohy č. 1), 

a to: 

- MNO - Rekonstrukce celého chirurgického oddělení a oddělení ARO v části bloku E2 a E4         

v areálu MNO (Modernizace pavilonu E) 
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- MNO - Výstavba nového objektu s hyperbarickou komorou 

- Oprava vodovodu v areálu Městské nemocnice Ostrava, p.o. 

- Oprava kanalizace v areálu Městské nemocnice Ostrava, p.o. 

- Energetické úspory MNO - zateplení objektu stravovacích provozů 

b) schválit finacování akcí dle bodu a) tohoto usnesení z Fondu pro rozvoj Městské 

nemocnice Ostrava 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

a) schválit převod prostředků investičnímu odboru MMO do ORJ 230 v celkové výši 

46.500 tis. Kč na realizaci akcí takto: 

MNO - Rekonstrukce celého chirurgického oddělení a oddělení ARO v části monobloku E2 a E4 

v areálu MNO (Modernizace pavilonu E) ve výši 10.000 tis. Kč  (ORG 6208) 

MNO – Výstavba nového objektu s hyperbarickou komorou ve výši 1.500 tis. Kč  (ORG 6218) 

Oprava vodovodu v areálu Městské nemocnice Ostrava,p.o. ve výši 5.000 tis. Kč  (ORG 6226) 

Oprava kanalizace v areálu Městské nemocnice Ostrava,p.o.  ve výši 25.000 tis. Kč  (ORG 

6227) 

Energetické úspory MNO – zateplení objektu stravovacích provozů  ve výši                       

5.000 tis. Kč  (ORG 6228) 

dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

- sníží 

ostatní kapitálové výdaje - Fond pro rozvoj Městské nemocnice Ostrava 

na § 3599, pol 6909, ÚZ 1070, ORJ 170                                                      o 46.500 tis. Kč 

- zvýší 
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- kapitálové výdaje odboru investičního 

- na § 3522, pol. 6121, ÚZ 1070, ORG 6208, ORJ 230                               o 10.000 tis. Kč 

- na § 3522, pol. 6121, ÚZ 1070, ORG 6218, ORJ 230                               o   1.500 tis. Kč 

-  na § 3522, pol. 6121, ÚZ 1070, ORG 6226, ORJ 230                               o   5.000 tis. Kč 

-  na § 3522, pol. 6121, ÚZ 1070, ORG 6227, ORJ 230                               o 25.000 tis. Kč 

-  na § 3522, pol. 6121, ÚZ 1070, ORG 6228, ORJ 230                               o  5.000 tis. Kč 

  

4) ukládá 

  
náměstkyni primátora Mgr. Zuzaně Bajgarové 

předložit návrh dle bodu 1), 2) a 3) tohoto usnesení ke schválení zastupitelstvu města 

  

 Vyřizuje: Ing. Radek Muťka, T: 18.09.2019 

 pověřen zastupováním funkce vedoucího odboru investičního 

  
 

RM_M 41 
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě příkazní s firmou JS Property, a.s.        
na výkon funkce technického dozoru stavby “Stavební úpravy objektu 
č.p. 75, ul. Střelniční 8” 
  
Usnesení číslo: 02133/RM1822/31 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě příkazní ev. č. 2099/2018/OI/VZKÚ v rámci realizace stavby 

„Stavební úpravy objektu č.p. 75, ul. Střelniční 8“ s příkazcem JS Property, a.s., se sídlem 

Chopinova 576/1, 702 00, Ostrava – Moravská Ostrava, IČO: 278 14 742, kterým se upravuje 

rozsah předmětu plnění a výše odměny se zvyšuje o 382 000,- Kč na konečnou celkovou 

odměnu 1 146 000,- Kč bez DPH  dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 43 
Rekonstrukce a prodloužení sběrače B do Radvanic”, návrh na uzavření 
Dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo č. 2777/2017/OSR 
  
Usnesení číslo: 02134/RM1822/31 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
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1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č.5 ke Smlouvě o dílo č. 2777/2017/OSR ve znění Dodatku č.1, Dodatku 

č.2, Dodatku č.3 a Dodatku č.4 na realizaci stavby “Rekonstrukce a prodloužení sběrače B      

do Radvanic” mezi smluvními stranami Ministerstvem financí ČR, Letenská 15, 118 10 Praha 1, 

IČO: 00006947 a Statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava,          

IČO: 00845451 na straně jedné (objednatel) a společností HOCHTIEF CZ a.s.,          

Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5, IČO: 46678468 na straně druhé (zhotovitel), z důvodu 

vzniku méněprací a víceprací v rámci stavby “Rekonstrukce a prodloužení sběrače B           

do Radvanic”, kterým se upravuje cena  200.656.840,83 Kč bez DPH na 205.544.287,29 Kč   

bez DPH a výše bankovní záruky z částky 10.033.000,- Kč na částku 10.277.000,- Kč dle 

přílohy č.1 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

 
RM_M 48 
Návrh na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2791/2018/OI/VZKÚ 
na realizaci stavby ,,Hasičská zbrojnice Pustkovec“ 
  
Usnesení číslo: 02135/RM1822/31 

(zn.předkl.) 
05 

Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2791/2018/OI/VZKÚ ze dne 23.07.2018           

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

a společností Stavos Stavby a.s., U Studia 3189/35, 700 30  Ostrava - Zábřeh, IČO: 44739494, 

na realizaci stavby ,,Hasičská zbrojnice Pustkovec“, kterým se upravuje předmět smlouvy      

a cena díla, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, a to na celkovou cenu 18.370.713, 27 Kč  

bez DPH 

  

 
RM_M 51 
Návrh Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 3653/2018/OI/VZKÚ ze dne 
21.12.2018 ke stavbě ,,LDN Radvanice - zateplení obvodového pláště, 
výměna oken a dveří a oprava balkónů´´ 
  
Usnesení číslo: 02136/RM1822/31 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 3653/2018/OI/VZKÚ ze dne 21.12.2018 mezi 

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

BYSTROŇ group a.s., Chopinova 576/1, 702 00  Ostrava - Přívoz, IČO: 27800466 na realizaci  
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díla: ,,LDN Radvanice - zateplení obvodového pláště, výměna oken a dveří a oprava balkónů´´ 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 2 
Veřejná zakázka “Oprava vodovodu v ul. Ľudovíta Štúra”,                
poř. č. 137/2019 
  
Usnesení číslo: 02137/RM1822/31 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

“Oprava vodovodu v ul. Ľudovíta Štúra”  v k.ú. Poruba, obec Ostrava dle přílohy               

č. 1 předloženého materiálu se společností: 

KARO inženýrské sítě s.r.o. 

se sídlem: Železárenská 1267/21, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 

IČO: 26826470 

za cenu nejvýše přípustnou 1.349.942,41 Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 3 
Veřejná zakázka “Oprava vodovodu ul. Lichá”, poř. č. 136/2019 
  
Usnesení číslo: 02138/RM1822/31 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

“Oprava vodovodu ul. Lichá”  v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava dle přílohy                

č. 1 předloženého materiálu se společností: 

Ostravské vodárny a kanalizace a. s. 

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

IČO: 45193673 

za cenu nejvýše přípustnou 737.677,- Kč bez DPH 
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RM_VZ 5 
Veřejná zakázka “Cyklistické propojení Poruby s Vřesinou - PD, IČ, AD”, 
poř. č. 129/2019 
  
Usnesení číslo: 02139/RM1822/31 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

projektových dokumentací a zajištění souvisejících činností pro stavbu “Cyklistické propojení 

Poruby s Vřesinou” v k.ú. Poruba a Vřesina u Bílovce, obec Ostrava dle přílohy                   

č. 1 předloženého materiálu se společností: 

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. 

se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava 

IČO: 42767377 

za cenu nejvýše přípustnou 827.300,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 6 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce tepelného hospodářství Městské 
nemocnice Ostrava (DPS+BOZP+AD)”, poř. č. 118/2019 
  
Usnesení číslo: 02140/RM1822/31 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 01731/RMm1822/3 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o výběru dodavatele a uzavření smlouvy dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, za podmínky 

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

znění, na vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby “Rekonstrukce tepelného 

hospodářství Městské nemocnice Ostrava“ v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, vč. plánu 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, výkon funkce koordinátora BOZP ve fázi 

přípravy stavby a autorský dozor po dobu realizace stavby s účastníkem, který předložil svou 

nabídku pod poř. č. 2: 

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 

se sídlem: 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava - Poruba 

IČO: 61989100 

za cenu nejvýše přípustnou 2 190 000,- Kč bez DPH 
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RM_VZ 7 
Veřejná zakázka “Propojení kanalizace ul. Trnkovecká a Těšínská        
na sběrač B”, poř. č. 46/2019 
  
Usnesení číslo: 02141/RM1822/31 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 01123/RM1822/18 
  
Rada města 

  
1) zrušuje 

  
podle ust. § 127 odst. 2 písm. h) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,          

v platném znění, zjednodušené podlimitní řízení k veřejné zakázce na realizaci stavby 

“Propojení kanalizace ul. Trnkovecká a Těšínská na sběrač B”,  k.ú. Radvanice, obec Ostrava,  

z důvodu uvedeného v předloženém materiálu 

 
RM_M 7 
Rozhodnutí o pořízení Změny č. 2b Územního plánu Ostravy zkráceným 
postupem a rozhodnutí o pořízení změny Územního plánu Ostravy 
  
Usnesení číslo: 02142/RM1822/31 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout na základě usnesení č. 0158/ZM1822/3 ze dne 30.01.2019 o pořízení změny 

územního plánu v lokalitách č. 162, 163, 164, 165A, 166, 167, 168, 170, 172, 173, 176, 177, 

178, 181, 182, 183, 184, 185A, 185B, 186, 187, 189, 190, 192, 193, 195, 198, 199, 200, 201, 202, 

203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 211, 212, 213, 214, 215, 216A, 217, 218, 219, 221, 222B, 223, 

224, 227, 229, 230, 232B zkráceným postupem dle § 55a a § 55b zákona č. 183/2006 Sb., 

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,         

a doplnění do Změny č. 2b Územního plánu Ostravy dle důvodové zprávy předloženého 

materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o zastavení pořizování změny Územního plánu Ostravy v lokalitě č. 65 a vrácení 

částečné úhrady navrhovateli dle důvodové zprávy předloženého materiálu 
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3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit obsah Změny č. 2b Územního plánu Ostravy dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

vyjma položky změny č. 15 

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o pořízení změny Územního plánu Ostravy dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

5) ukládá 

  
náměstkyni primátora Mgr. Zuzaně Bajgarové 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí materiál dle bodů č. 1), 2), 3) a 4) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing.arch. Cyril Vltavský, MPA, T: 18.09.2019 

 vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu 

  
 

RM_M 22 
Předchozí souhlas rady města k nabytí nemovitostí do majetku města 
  
Usnesení číslo: 02143/RM1822/31 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
1) vydává 

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

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

• pozemku parc.č. 877/5 v k. ú. Mariánské Hory, pro městský obvod Mariánské Hory a Hulváky 

• pozemku parc.č 326/9 v k. ú. Michálkovice, pro městský obvod Michálkovice 

• pozemku parc.č. 393/3 v k. ú. Muglinov, pro městský obvod Slezská Ostrava 

  

 
RM_VZ 8 
Soutěž o návrh “Rekonstrukce krematoria Ostrava”, poř. č. 149/2019 
  
Usnesení číslo: 02144/RM1822/31 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 61/64  
 

 1) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy o společném vyhlášení soutěže o návrh a zadání veřejné zakázky v rámci 

stavby “Rekonstrukce krematoria Ostrava” v rozsahu přílohy č. 1 předloženého návrhu,          

a to dle ust. § 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění,          

se společností: 

Krematorium Ostrava, a.s. 

se sídlem: Ostrava - Sl. Ostrava, Těšínská 710, PSČ 710 07 

IČO: 25393430 

  

2) rozhodla 

  
vyzvat dodavatele k podání návrhů v soutěži o návrh dle § 145 zákona č. 134/2016 Sb.,           

o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na řešení projektu “Rekonstrukce krematoria 

Ostrava”, dle předloženého materiálu  

 

3) jmenuje 

 
porotu ve složení: 

řádní členové závislí: 

Kateřina Šebestová - náměstkyně primátora 

Richard Vereš - starosta MOb Slezská Ostrava 

řádní členové nezávislí: 

Lukáš Pecka - architekt, Brno 

Marek Štěpán - architekt Brno 

Milena Vitoulová - architektka, Ostrava 

náhradníci závislí: 

Ivo Furmančík - Krematorium Ostrava, a.s. 

náhradníci nezávislí: 

Václav Filandr - architekt, Ostrava 

Radim Václavík - architekt, Ostrava 

  

4) schvaluje 

  
účast přizvaných odborníků, sekretáře soutěže a přezkušovatele soutěžních návrhů uvedených  

v předloženém materiálu na jednáních souvisejících s realizací této soutěže o návrh 

 

5) ukládá 

  
vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 
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zabezpečit veškeré potřebné úkony této soutěže o návrh 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 31.01.2020 

 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  
6) zmocňuje 

  
vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

k podpisu veškerých dokumentů souvisejících s touto soutěží o návrh s výjimkou podpisu 

rozhodnutí o námitkách 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 31.01.2020 

 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  
 

RM_VZ 9 
Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a o uzavření smlouvy 
na zhotovení tisku grafických návrhů pro architektonické soutěže 
  
Usnesení číslo: 02145/RM1822/31 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a o uzavření smlouvy na zhotovení tisku grafických 

návrhů pro architektonické soutěže 

se zhotovitelem: REPRONIS s.r.o., Myslbekova 528/13, 702 00 Ostrava 

IČO: 27778924 

za cenu 1 panelu nejvýše přípustnou 283,- Kč/ks bez DPH dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

 
RM_MZP 1 
Návrh na poskytnutí bezúročných zápůjček zaměstnancům dle Statutu 
sociálního fondu zaměstnanců statutárního města Ostravy zařazených 
do Magistrátu města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 02146/RM1822/31 

(zn.předkl.) 
36 

 

Rada města 
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1) souhlasí 

  
s návrhem uzavřít smlouvy o zápůjčce dle Statutu sociálního fondu zaměstnanců statutárního 

města Ostravy zařazených do Magistrátu města Ostravy a do organizačních složek zřízených 

městem, a to se zaměstnanci uvedenými v příloze č. 1 předloženého materiálu včetně 

vymezených účelů a výše zápůjček 

  

2) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

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

na jeho jednání dne 18.9.2019 

  

 Vyřizuje: Ing. Mgr. Yvetta Grubl, Ph.D., T: 18.09.2019 

 vedoucí odboru platového a personálního 

  

  

RM_VZ 1 
Veřejná zakázka “Vánoční výzdoba”, poř. č. 038/2019 
  
Usnesení číslo: 02147/RM1822/31 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

vánoční a novoroční výzdoby budovy Radnice města Ostravy a Prokešova náměstí v roce 2019  

a 2020, v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu         

se společností: 

 

Blachere-Illumination CZ s.r.o. 

Ostrá horka I/511, 760 01 Zlín 

IČO: 02184770 

za cenu nejvýše přípustnou: 1.450.000,- Kč bez DPH 

  

 
RM_M 2 
Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostravy,           
kterou se mění obecně závazná vyhláška statutárního města Ostravy      
č. 2/2009, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném 
prostranství, ve znění pozdějších změn a doplňků 
  
Usnesení číslo: 02148/RM1822/31 

(zn.předkl.) 
21 
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Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

vydat obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění obecně závazná vyhláška statutárního města 

Ostravy č. 2/2009, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství, ve znění 

pozdějších změn a doplňků 

  

2) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu města 

  

 Vyřizuje: Ing. Marcela Trojáková, MPA, T: 18.09.2019 

 vedoucí odboru vnitřních věcí 
 


