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Přehled usnesení rady m ěsta dle čísel ze dne: 28.01.2020  
  
Číslo usnesení  
  

Materiál  Název zn.předkl.  

03124/RM1822/46 RM_M 0 Schválení programu 46. schůze rady města konané 
dne 28.01.2020 

35 

03125/RM1822/46 RM_M 29 Návrh na přípravu a podání žádosti o dotaci ze 
Státního fondu životního prostředí ČR v rámci 
operačního programu životního prostředí MŽP pro 
projekt „Energetické úspory společenského domu 
v Ostravě- Bartovicích” 

50 

03126/RM1822/46 RM_M 1 Změna sídla operativního oddílu a spádové oblasti 
Moravská Ostrava a Přívoz Městské policie 
Ostrava 

25 

03127/RM1822/46 RM_M 9 Uspořádání akce 23. mezinárodní setkání jízdních 
policií v Ostravě 

25 

03128/RM1822/46 RM_M 26 Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty 
Ing. Tomáše Macury, MBA, primátora, 
Mgr. Zuzany Bajgarové, náměstkyně primátora, 
a Mgr. Andrey Hoffmannové, Ph.D., náměstkyně 
primátora, do Polska (Katowice) dne 01.02.2020 

01 

03129/RM1822/46 RM_M 8 Rozvoj rozšířeného zájmového území Mošnov - 
souhlas se zpracováním Rozvojové studie 
a přípravou Memoranda o vzájemné spolupráci 
a koordinaci při přípravě a realizaci projektů mezi 
Moravskoslezským krajem a statutárním městem 
Ostrava 

38 

03130/RM1822/46 RM_VZ 8 Veřejná zakázka “Projekt - Expat Centrum 
Ostrava”, poř. č. 196/2019 

38 

03131/RM1822/46 RM_M 27 Projekt “Zvýšení propustnosti křižovatek 
v Ostravě” - Dodatek č.1 ke smlouvě příkazní 
s Dopravní fakultou ČVUT Praha 

38 

03132/RM1822/46 RM_M 28 Smlouva o poskytování služeb elektronických 
komunikací mezi Statutárním městem Ostrava 
a OVANET a.s. 

09 

03133/RM1822/46 RM_M 4 Návrh na souhlas s umístěním podzemního 
kabelového vedení NN včetně jistící skříně 
a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene k pozemkům ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy, pro ČEZ              
Distribuce, a. s. 

08 

03134/RM1822/46 RM_M 5 Návrh na záměr města neprodat pozemek 
v k. ú. Přívoz a návrh na záměr města nesměnit 
pozemek v k. ú. Moravská Ostrava, vše obec 
Ostrava 

08 
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03135/RM1822/46 RM_M 6 Návrh na vydání předchozího souhlasu rady města 
s uzavřením dodatků ke smlouvám o nájmu 
nebytových prostor a k nájemní smlouvě na 
nemovitosti v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava pro 
městský obvod Vítkovice 

08 

03136/RM1822/46 RM_M 35 Návrh na souhlas s umístěním SO v pozemcích 
v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, návrh na 
uzavření smluv o výpůjčce k nemovitým věcem 
v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava                 
a v k. ú. Frýdlant nad Ostravicí, obec Frýdlant nad 
Ostravicí 

08 

03137/RM1822/46 RM_M 38 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce na akci 
“Winter run Ostrava 2020” a návrh na uzavření 
smlouvy o výpůjčce Rekreačního areálu Skalice 
u Frýdku-Místku 

08 

03138/RM1822/46 RM_M 39 Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na 
využívání sportoviště a návrh smlouvy na využití 
objektů sportoviště 

08 

03139/RM1822/46 RM_M 16 Úprava rozpočtu 07 
03140/RM1822/46 RM_M 17 Organizační zabezpečení hodnocení hospodaření 

a činnosti za rok 2019 
07 

03141/RM1822/46 RM_VZ 6 Veřejná zakázka “Ratingové hodnocení města 
Ostravy pro rok 2020 a 2021”, poř. č. 007/2020 

07 

03142/RM1822/46 RM_M 21 Schválení objednávky 4Hospitality media s.r.o., 
Hlavní třída 131/9, 737 01 Český Těšín ve výši 
243 708,-- Kč včetně DPH 

91 

03143/RM1822/46 RM_M 40 Schválení objednávky na zahraniční stáž do 
Anglie v rámci projektu Rozvoj rovného přístupu 
ke vzdělávání ve městě Ostrava II., reg.                
č.: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_021/0005144, ve výši 
139 400,- Kč včetně DPH 

91 

03144/RM1822/46 RM_VZ 2 Veřejná zakázka “Výuka dětí ostravských MŠ 
a ZŠ přírodovědných a technických oborů”, poř. 
č. 191/2019 

91 

03145/RM1822/46 RM_M 34 Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do 
vlastnictví právnické osoby Dětské centrum 
Domeček, příspěvková organizace,                          
IČO 00631956, se sídlem Jedličkova 1025/5, 700 
30 Ostrava - Zábřeh 

40 

03146/RM1822/46 RM_M 33 Návrh na změnu podmínek čerpání a vyúčtování 
příspěvku poskytnutého příspěvkové organizaci 
v sociální oblasti 

41 

03147/RM1822/46 RM_M 32 Návrh na poskytnutí investičního příspěvku 
právnické osobě Městská nemocnice Ostrava, 
příspěvková organizace, z Fondu pro rozvoj 
Městské nemocnice Ostrava 

40 
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03148/RM1822/46 RM_M 10 Schválení přípravy projektů a předložení žádosti   
o státní účelovou dotaci v rámci Programu 
prevence kriminality na místní úrovni na rok 2020 
Ministerstva vnitra 

86 

03149/RM1822/46 RM_M 19 Udělení předchozího souhlasu zřizovatele           s 
nabytím darů do vlastnictví Zoologické zahrady a 
botanického parku Ostrava, příspěvkové 
organizace 

62 

03150/RM1822/46 RM_MZP 2 Návrh na navýšení počtu zaměstnanců                    
a neinvestičního příspěvku pro Zoologickou 
zahradu a botanický park Ostrava, příspěvková 
organizace 

38 

03151/RM1822/46 RM_M 13 Vyhlášení programu na poskytnutí účelových 
neinvestičních dotací na ozdravné pobyty                  
v období od 01.11.2020 do 30.04.2021 

80 

03152/RM1822/46 RM_M 20 Zapojení města Ostravy do soutěže “Do práce na 
kole” 2020 

80 

03153/RM1822/46 RM_M 22 Provozní pokyny pro řeku Ostravici na území 
města Ostravy 

80 

03154/RM1822/46 RM_M 23 Souhlas vlastníka ÚČOV Ostrava s napojením 
odpadních vod z lokality Zaryjská po realizaci 
projektu “Odkanalizování lokality Zaryjská, 
Vratimov a výstavba stok F4 a I1” 

80 

03155/RM1822/46 RM_M 24 Uzavření smlouvy o poskytnutí nadačního 
příspěvku s Nadačním fondem Veolia Energie pro 
životního prostředí ČR 

80 

03156/RM1822/46 RM_M 25 Rozpočtové úpravy Fondu pro děti ohrožené 
znečištěním ovzduší a Fondu životního prostředí 
města Ostravy 

80 

03157/RM1822/46 RM_M 37 Poskytnutí investičního transferu pro ústřední 
hřbitov Slezská Ostrava 

80 

03158/RM1822/46 RM_M 11 Návrh smlouvy o dílo na “Inženýrsko-geologický 
a hydrogeologický průzkum Novostavba bytový 
dům Biskupská-Kostelní” 

05 

03159/RM1822/46 RM_M 12 Návrh na uzavření smlouvy o zajištění přeložky 
plynárenského zařízení v rámci stavby ORG 7095 
Odkanalizování jižní části Svinova se společností 
GasNet, s.r.o. 

05 

03160/RM1822/46 RM_M 15 Návrh na uzavření Smlouvy o dílo na zhotovení 
stavby “Veřejné osvětlení Na Milířích, Plesná” 

05 

03161/RM1822/46 RM_M 31 “Prodloužení sběrače B do Radvanic – seismický 
monitoring”, návrh na uzavření Dodatku č.1 ke 
Smlouvě o dílo č. 2801/2018/OI/VZKÚ 
 

05 

03162/RM1822/46 RM_VZ 3 Veřejná zakázka “Rekonstrukce historické budovy 
bývalých jatek (TDS+BOZP)”, poř. č. 006/2020 

05 

03163/RM1822/46 RM_VZ 4 Veřejná zakázka “Revitalizace parku             u 
Biskupství”, poř. č. 002/2020 

05 
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03164/RM1822/46 RM_VZ 5 Veřejná zakázka “Plošná kanalizace Polanka nad 
Odrou 4. etapa, část I”, poř. č. 207/2019 

05 

03165/RM1822/46 RM_M 2 Povolení výjimky ze stavební uzávěry kolem SDD 
“Kutací jáma č. 3” v k.ú. Hrušov 

89 

03166/RM1822/46 RM_M 3 Oznámení o projednávání návrhu Zprávy                  
o uplatňování Územního plánu Dolní Lhoty 

89 

03167/RM1822/46 RM_M 30 Návrh na rozhodnutí o vyřazení dlouhodobého 
nehmotného majetku 

89 

03168/RM1822/46 RM_VZ 7 Soutěž o návrh “Rekonstrukce krematoria 
Ostrava”, poř. č. 149/2019 

89 

03169/RM1822/46 RM_MZP 1 Návrh na úpravu funkčních míst odboru sociálních 
věcí a zdravotnictví Magistrátu města Ostravy k 
1.4.2020 

36 

03170/RM1822/46 RM_M 7 Návrh na naložení s přebytečným                          
a neupotřebitelným majetkem v užívání 
Magistrátu města Ostravy 

84 

03171/RM1822/46 RM_M 14 Návrh na souhlas ke stavbám na pozemcích                 
v katastrálním území obce Ostrava, jako vlastníka 
sousední nemovitosti 

84 

03172/RM1822/46 RM_M 18 Návrh na souhlas ke stavbě na pozemku                        
v katastrálním území obce Ostrava, jako vlastníka 
sousední nemovitosti 

84 

03173/RM1822/46 RM_VZ 1 Přístup do právního informačního systému Beck-
online na období od 03/2020 do 02/2021 

84 

  
Materiály, které byly staženy: 
  

Materiál  
  

Název zn.předkl.  

 RM_M 36 Předchozí souhlas rady města k pronájmu 
nemovitostí svěřených městskému obvodu 
Moravská Ostrava a Přívoz a k nabytí nemovitosti 
do majetku města 

89 
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RM_M 0 
Schválení programu 46. sch ůze rady m ěsta konané dne 28.01.2020 
  
Usnesení číslo: 03124/RM1822/46 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

program 46. schůze rady města konané dne 28.01.2020 

  
 

RM_M 29 
Návrh na p řípravu a podání žádosti o dotaci ze Státního fondu životního 
prost ředí ČR v rámci opera čního programu životního prost ředí MŽP pro 
projekt „Energetické úspory spole čenského domu v Ostrav ě- 
Bartovicích” 
  
Usnesení číslo: 03125/RM1822/46 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

se zahájením přípravy a podáním žádosti o dotaci ze Státního fondu životního prostředí České 
republiky, v rámci výzvy Ministerstva životního prostředí, pro projekt „Energetické úspory 
Společenského domu v Ostravě – Bartovicích“  

  
2) žádá 
   

městský obvod Radvanice a Bartovice 
o zajištění veškerých úkonů spojených s přípravou projektu a předložením žádosti o dotaci pro 
projekt dle bodu 1) tohoto usnesení v roce 2020 
 

  
 Vyřizuje: Bc. Aleš Boháč, MBA, T: 31.01.2020
 starosta městského obvodu Radvanice a Bartovice 
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RM_M 1 
Změna sídla operativního oddílu a spádové oblasti Mora vská Ostrava a 
Přívoz Městské policie Ostrava 
  
Usnesení číslo: 03126/RM1822/46 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 
  
1) bere na vědomí 
   

změnu sídla operativního oddílu a spádové oblasti Moravská Ostrava a Přívoz Městské policie 
Ostrava na adresu: 
 
Operativní oddíl Městské policie Ostrava                                 
Počáteční ulice 200 
710 00 Slezská Ostrava      
                                                        
Spádová oblast Městské policie Ostrava Moravská Ostrava a Přívoz 
Integrované výjezdové centrum Slovenská 
Slovenská ulice 1149/5 
702 00 Moravská Ostrava a Přívoz 
 

  
 

RM_M 9 
Uspo řádání akce 23. mezinárodní setkání jízdních policií  v Ostrav ě 
  
Usnesení číslo: 03127/RM1822/46 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s uspořádáním akce 23. mezinárodní setkání jízdních policií dne 29.08.2020 v Komenského 
sadech v Ostravě za předpokladu, že finanční náklady na její uspořádání nepřevýší                        
250 000,- Kč 

  
2) ukládá 
  

řediteli Městské policie Ostrava 
zabezpečit 23. mezinárodní setkání jízdních policií dle bodu 1) tohoto usnesení po stránce 
organizační 

  
 Vyřizuje: Ing. Miroslav Plaček, T: 29.08.2020
 ředitel Městské policie Ostrava 
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RM_M 26 
Návrh na schválení zahrani ční pracovní cesty Ing. Tomáše Macury, 
MBA, primátora, Mgr. Zuzany Bajgarové, nám ěstkyn ě primátora,                 
a Mgr. Andrey Hoffmannové, Ph.D., nám ěstkyn ě primátora, do Polska 
(Katowice) dne 01.02.2020 
  
Usnesení číslo: 03128/RM1822/46 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  zahraniční pracovní cestu Ing. Tomáše Macury, MBA, primátora, Mgr. Zuzany Bajgarové, 

náměstkyně primátora, a Mgr. Andrey Hoffmannové, Ph.D., náměstkyně primátora, do Polska 
(Katowice)  dne 01.02.2020 za účelem návštěvy koncertu v partnerském městě 

  
2) schvaluje 
  

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

  
3) ukládá 
  primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, náměstkyni primátora Mgr. Zuzaně 

Bajgarové, a náměstkyni primátora Mgr. Andree Hoffmannové, Ph.D., 
předložit radě města zprávu o výsledku zahraniční pracovní cesty dle bodu 1) tohoto usnesení  

  
 Vyřizuje: Mgr. Bc. Michal Bayer, T: 18.02.2020
 vedoucí odboru kancelář primátora 
  

 
RM_M 8 
Rozvoj rozší řeného zájmového území Mošnov - souhlas se 
zpracováním Rozvojové studie a p řípravou Memoranda o vzájemné 
spolupráci a koordinaci p ři přípravě a realizaci projekt ů mezi 
Moravskoslezským krajem a statutárním m ěstem Ostrava 
  
Usnesení číslo: 03129/RM1822/46 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 
  
1) bere na vědomí 
  

informaci o tom, že Moravskoslezský kraj zadal zpracování Rozvojové studie rozšířeného 
zájmového území Mošnov s tím, že má zájem na spolupráci statutárního města Ostrava na její 
přípravě 
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2) bere na vědomí 
  

informaci o vhodnosti připravit Memorandum o vzájemné spolupráci a koordinaci při přípravě 
a realizaci projektů v rozšířeném rozvojovém území Mošnov mezi Moravskoslezským krajem 
a statutárním městem Ostrava, dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  
3) souhlasí 
  

se zpracováním Rozvojové studie rozšířeného zájmového území Mošnov ve spolupráci se 
statutárním městem Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_VZ 8 
Veřejná zakázka “Projekt - Expat Centrum Ostrava”, po ř. č. 196/2019 
  
Usnesení číslo: 03130/RM1822/46 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
   

o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na zřízení a pilotní 
provoz projektu služeb pro cizince v regionu „Expat Centrum Ostrava“, dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu s úpravou se společností: 

Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s. 
se sídlem: Technologická 372/2, 708 00 Ostrava-Pustkovec 
IČO: 25379631 
 
za cenu nejvýše přípustnou 1 900 000,- Kč bez DPH 
 

  
 

RM_M 27 
Projekt “Zvýšení propustnosti k řižovatek v Ostrav ě” - Dodatek č. 1 ke 
smlouv ě příkazní s Dopravní fakultou ČVUT Praha 
  
Usnesení číslo: 03131/RM1822/46 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 02503/RM1822/37 
  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě příkazní č. 3173/2019/OSR  ze dne 12.12.2019 uzavřené 
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mezi statutárním městem Ostrava a Českým vysokým učením technickým v Praze Fakultou 
dopravní, Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6, IČO: 68407700 dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu 

  
 

RM_M 28 
Smlouva o poskytování služeb elektronických komunik ací mezi 
Statutárním m ěstem Ostrava a OVANET a.s. 
  
Usnesení číslo: 03132/RM1822/46 

(zn.předkl.) 
09 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření Smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací mezi Statutárním 
městem Ostrava a společností OVANET a.s. sídlem Hájkova 1100/13, 702 00 Ostrava - Přívoz, 
IČO 25857568, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu. Předmětem smlouvy je poskytování, 
zpracování a přenos dat, které umožní monitorování dopravní situace. 

  
 

RM_M 4 
Návrh na souhlas s umíst ěním podzemního kabelového vedení NN 
včetně jistící sk říně a uzavření smlouvy o budoucí smlouv ě o zřízení 
věcného b řemene k pozemk ům ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a. s. 
  
Usnesení číslo: 03133/RM1822/46 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s umístěním podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV v pozemcích ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy: 

p. p. č. 317/6 - ostatní plocha, zeleň, 
p. p. č. 317/8 - lesní pozemek, 
p. p. č. 356/5 - ostatní plocha, silnice, 
p. p. č. 1468 - ostatní plocha, jiná plocha, 
v k. ú. Zábřeh-Hulváky, obec Ostrava včetně jistící skříně na pozemku p. p. č. 317/6 - ostatní 
plocha, zeleň v k. ú. Zábřeh-Hulváky, obec Ostrava, pro:  
  
ČEZ Distribuce, a.s. 
se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO:  24729035 
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v rámci stavby “Ostrava-Hulváky 317/6, NNk” 
dle situačního výkresu dokumentace, který je přílohou č. 2/2 předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
  

na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene zřízení 
a provozování podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV k pozemkům: 

p. p. č. 317/6 - ostatní plocha, zeleň, 
p. p. č. 317/8 - lesní pozemek, 
p. p. č. 356/5 - ostatní plocha, silnice, 
p. p. č. 1468 - ostatní plocha, jiná plocha 
v k. ú. Zábřeh-Hulváky, obec Ostrava včetně jistící skříně na pozemku p. p. č. 317/6 - ostatní 
plocha, zeleň v k. ú. Zábřeh-Hulváky, obec Ostrava, s oprávněným: 

ČEZ Distribuce, a.s. 
se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO: 24729035 
dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 5 
Návrh na zám ěr města neprodat pozemek v k. ú. P řívoz a návrh na 
záměr města nesm ěnit pozemek v k. ú. Moravská Ostrava, vše obec 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 03134/RM1822/46 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) nesouhlasí 
   

s návrhem na záměr města prodat pozemek  p.č.st. 2597 v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, 
 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu 
 

  
2) nesouhlasí 
   

s návrhem na záměr města směnit v k. ú.Moravská Ostrava, obec Ostrava: 
 
- pozemek parc. č. 508/1, který je ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený 
městskému obvodu a na kterém stojí bytový dům č. p. 1711 ve vlastnictví žadatele 

za 

- pozemek parc. č. 2957/28 ve vlastnictví žadatele, na kterém se nachází stavba komunikace ve 
vlastnictví statutárního města Ostravy 
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rada m ěsta 

Usnesení  

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

Strana 12/44 
  

3) ukládá 
   

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

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 04.03.2020
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 6 
Návrh na vydání p ředchozího souhlasu rady m ěsta s uzav řením 
dodatk ů ke smlouvám o nájmu nebytových prostor a k nájemní  
smlouv ě na nemovitosti v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava pro městský 
obvod Vítkovice 
  
Usnesení číslo: 03135/RM1822/46 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) vydává 
  

pro městský obvod Vítkovice, se sídlem Mírové náměstí 1, 703 79 Ostrava 
předchozí souhlas s uzavřením dodatků ke smlouvám, a to následovně: 

- dodatku č. 3 ke smlouvě o ”Nájmu nebytových prostor” ze dne 21. 6. 2005, ve znění 
“Dodatku č. 1” ze dne 1. 2. 2006 a “Dodatku č. 2” ze dne 4. 5. 2006 na nebytové prostory           
o celkové výměře 4 073,17 m2, které se nachází v 1. a 2. NP objektu č. p. 301, stavba 
občanského vybavení, a jsou užívány ke školským účelům 

- dodatku č. 2 ke smlouvě o “Nájmu nebytových prostor” ev. č. 4/08/06/NP ze dne                   
20. 10. 2006, ve znění “Dodatku č. 1” ze dne 16. 5. 2007 na nebytové prostory o celkové 
výměře 185,07 m2, které se nachází v 1. NP objektu č. p. 301, stavba občanského vybavení a 
jsou užívány ke kulturním a školským účelům a rovněž jako knihovna a čítárna 
- dodatku č. 1 k “Nájemní smlouvě” ev. č. 503042424” ze dne 29. 6. 2005 na pozemek 
parc. č. 718/10, zast. plocha a nádvoří, o výměře 1268 m2 pro zajištění potřeb a provozování 
střední odborné školy, 
vše v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava (ul. Halasova) za podmínky stanovení tržního nájemného 

se společností 
AHOL - Střední odborná škola, s.r.o. 
se sídlem: náměstí Jiřího z Poděbrad 301/26, Vítkovice, 703 00 Ostrava 
IČO: 253 79 569, 

kterými se prodlouží doba nájmu do 30. 6. 2026, a to v souladu s ustanovením čl. 7, odst. (9) 
písmene u) bodu 4 Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění 
pozdějších změn a doplňků 
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rada m ěsta 

Usnesení  

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

Strana 13/44 
  

RM_M 35 
Návrh na souhlas s umíst ěním SO v pozemcích v k. ú. Záb řeh nad 
Odrou, obec Ostrava, návrh na uzav ření smluv o výp ůjčce k nemovitým 
věcem v k. ú. Záb řeh nad Odrou, obec Ostrava a v k. ú. Frýdlant nad 
Ostravicí, obec Frýdlant nad Ostravicí 
  
Usnesení číslo: 03136/RM1822/46 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s umístěním stavebních objektů: 

SO 301 - přípojka vodovodu 
SO 302 - přípojka kanalizace 
SO 303 - zavlažovací systém 
SO 304 - přípojka NN zavlažovacího systému 
SO 402 - silnoproud a slaboproud 

do pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostravy, a to: 
- p. p. č. 1095/4 - ostatní plocha, silnice 
- p. p. č. 1095/14 - ostatní plocha, ostatní komunikace 
- p. p. č. 1095/17 - ostatní plocha, ostatní komunikace 
- p. p. č. 1095/30 - ostatní plocha, jiná plocha 
- p. p. č. 1095/31 - ostatní plocha, jiná plocha 
- p. p. č. 1095/32 - ostatní plocha, jiná plocha 
- p. p. č. 1095/33 - ostatní plocha, jiná plocha 
- p. p. č. 1095/34 - ostatní plocha, jiná plocha 
- p. p. č. 1095/35 - ostatní plocha, jiná plocha 
- p. p. č. 1095/36 - ostatní plocha, jiná plocha 
- p. p. č. 1095/37 - ostatní plocha, jiná plocha 
- p. p. č. 1095/39 - ostatní plocha, jiná plocha 
- p. p. č. 1095/42 - ostatní plocha, jiná plocha 
- p. p. č. 1095/46 - ostatní plocha, jiná plocha 
- p. p. č. 1095/48 - ostatní plocha, jiná plocha 
vše v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, 
 
pro: 
 
Dopravní podnik Ostrava a. s. 
se sídlem Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 
IČO 619 74 757 
 
v rámci stavby ”PD - PJD na ul. Výškovická” 

 
dle situačního výkresu, který je přílohou č. 1 předloženého materiálu 
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2) rozhodla 
  

na straně půjčitele uzavřít smlouvu o výpůjčce k pozemkům v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec 
Ostrava, a to: 

- p. p. č. 1095/4 - ostatní plocha, silnice  o výměře 4 m2 

- p. p. č. 1095/14 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 27 m2 

- p. p. č. 1095/17 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 17 m2 

- p. p. č. 1095/30 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 163 m2 

- p. p. č. 1095/31 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 298 m2 

- p. p. č. 1095/32 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 226 m2 

- p. p. č. 1095/33 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1198 m2 

- p. p. č. 1095/34 - ostatní plocha, jiná plocha o celkové výměře 70 m2 

- p. p. č. 1095/35 - ostatní plocha, jiná plocha o celkové výměře 311 m2 

- p. p. č. 1095/36 - ostatní plocha, jiná plocha, a to části A o výměře 28 m2 a části B o výměře 
182 m2 

- p. p. č. 1095/37 - ostatní plocha, jiná plocha, a to části A o výměře 120 m2, části B o výměře 
341 m2 a části C o výměře 1142 m2 

- p. p. č. 1095/39 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 15 m2 

- p. p. č. 1095/42 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 34 m2 

- p. p. č. 1095/46 - ostatní plocha, jiná plocha o celkové výměře 13 m2 

- p. p. č. 1095/48 - ostatní plocha, jiná plocha o celkové výměře 15 m2 

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

s Dopravním podnikem Ostrava a. s, se sídlem Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 
Ostrava, IČO 619 74 757 

za účelem rekonstrukce stávající tramvajové trati na ul. Výškovická v úsecích od křižovatky 
Pavlovova po křižovatku Svornosti 

na dobu určitou, ode dne účinnosti smlouvy o výpůjčce do 31. 12. 2022 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 
 

  
3) rozhodla 
   

na straně půjčitele o uzavření smlouvy o výpůjčce k nemovitým věcem v k. ú. Frýdlant nad 
Ostravicí, obec Frýdlant nad Ostravicí, a to: 
 
- pozemku parc. č. 2925 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Frýdlant,                
č.e. 164, rod. rekr. 
- pozemku parc. č. 2926/1 - zahrada 
- pozemku parc. č. 2926/2 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: bez čp/če, jiná 
stavba 
 
vše včetně součástí a příslušenství a tam umístěných movitých věcí 
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za účelem užívání předmětu výpůjčky pro členy turistických oddílů mládeže, ostatní spolky, 
lidi s hendikepem domy dětí, školní výpravy apod. 
na dobu určitou, ode dne účinnosti smlouvy o výpůjčce do 28. 2. 2030 

dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 38 
Návrh na uzav ření smlouvy o výp ůjčce na akci “Winter run Ostrava 
2020” a návrh na uzav ření smlouvy o výp ůjčce Rekreačního areálu 
Skalice u Frýdku-Místku 
  
Usnesení číslo: 03137/RM1822/46 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
   

o uzavření smlouvy o výpůjčce nemovitosti části pozemku parc. č. 980/1 - ostatní plocha, 
ostatní komunikace a části pozemku parc. č. 988/2 - zastavěná plocha a nádvoří jehož součástí 
je budova čp.1803 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, za účelem uspořádání sportovní 
akce “Winter run Ostrava 2020”. 
 
s vypůjčitelem EVENT MEDIA s.r.o., se sídlem Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1, 
IČO: 242 69 573 
 
dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
  

o uzavření smlouvy o výpůjčce nemovitých věcí na pozemcích parc. č.:  

• p. č. st. 919, zast. plocha a nádvoří, o výměře 89 m2, jehož součástí je stavba: bez čp/če, 
bydlení, 
• p. č. st. 920, zast. plocha a nádvoří, o výměře 88 m2, jehož součástí je stavba: bez čp/če, 
jiná st., 
• p. č. st. 944, zast. plocha a nádvoří, o výměře 53 m2, jehož součástí je stavba: Skalice, 
č.e. 124, rod. rekr., 
• p. č. st. 945, zast. plocha a nádvoří, o výměře 53 m2, jehož součástí je stavba: Skalice, 
č.e. 125, rod. rekr., 
• p. p. č. 1065/1, trvalý travní porost, o výměře 2022 m2, 
• p. p. č. 1065/2, zahrada, o výměře 887 m2, 
 

vše v k. ú. Skalice u Frýdku-Místku, obec Frýdek-Místek 
 
a movitých věcí specifikovaných v příloze č. 6 a č. 7 předloženého materiálu 
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s vypůjčitelem Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s. se sídlem Jahnova 867/12, Mariánské 
Hory, 709 00 Ostrava,  IČO: 286 59 392 
 
dle přílohy č. 7 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 39 
Návrh na uzav ření smlouvy o smlouv ě budoucí na využívání sportovišt ě 
a návrh smlouvy na využití objekt ů sportovišt ě 
  
Usnesení číslo: 03138/RM1822/46 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na využívání sportoviště na sezónu 2020/2021. 

s budoucím uživatelem FC Baník Ostrava, a.s., se sídlem Bukovanského 4/1028, 710 00 
Slezská Ostrava, IČO: 646 10 128 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
2) svěřuje 
   

Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru majetkového  
rozhodoval o uzavření smluv a uzavíral smlouvy o využívání sportoviště na základě smlouvy 
o smlouvě budoucí o využívání sportoviště dle bodu 1) tohoto usnesení 
 

  
3) rozhodla 
   

o uzavření smlouvy o využití objektu sportoviště k povinnému umístění sponzora nejvyšší 
fotbalové soutěže 
 
s uživatelem FC Baník Ostrava, a.s.,  se sídlem Bukovanského 4/1028, 710 00 Slezská Ostrava, 
IČO: 646 10 128 
 
dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 
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RM_M 16 
Úprava rozpo čtu 
  
Usnesení číslo: 03139/RM1822/46 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s přijetím dotace ve výši 932 000 Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro Knihovnu města 
Ostravy, příspěvkovou organizaci na zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven na 
rok 2020 

  
2) rozhodla 
  

o poskytnutí finančních prostředků 

a) ve výši 9 700 tis. Kč městskému obvodu Radvanice a Bartovice na předfinancování 
a spolufinancování akce Zeleň v areálu koupaliště v Radvanicích 

b) ve výši 16 321 tis. Kč městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na předfinancování 
a spolufinancování akce Infrastruktura ZŠ 

  
3) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

- běžné výdaje 
na § 6409, pol. 5909, ORJ 137 o 119 tis. Kč (B.1.) 
na § 5311, pol. 5133, ORJ 270 o 190 tis. Kč (B.6.) 
(C.3.) na ORJ 140, § 3299, pol. 5139 o 30 tis. Kč 
                                            pol. 5167 o 30 tis. Kč 
                                            pol. 5175 o 10 tis. Kč 
na § 3522, pol. 5169, ÚZ 3636, ORJ 300, org. 6228 o 19 tis. Kč (C.4.) 

- kapitálové výdaje 
na § 3599, pol. 6909, ÚZ 1070, ORJ 170 o 28 295 tis. Kč (B.4.) 
                                                                  o 6 217 tis. Kč (B.5.) 
na § 2212, pol. 6121, ORJ 230, org. 3273 o 500 tis. Kč (C.1.) 
(C.2.) na ORJ 133, § 3119, pol. 6122 o 70 tis. Kč 
                                            pol. 6125 o 94 tis. Kč 
na § 3639, pol. 6130, ORJ 137, org. 7090 o 183 tis. Kč (C.5.) 
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- neinvestiční transfery 
(B.2.) na ORJ 120, § 6402, pol. 5364, ÚZ 104113013, org. 104000000 o 17 tis. Kč 
                                                             ÚZ 104513013, org. 104000000 o 143 tis. Kč 
(B.3.) na ORJ 120, § 6402, pol. 5364, ÚZ 104113013, org. 94000000 o 60 tis. Kč 
                                                             ÚZ 104513013, org. 94000000 o 509 tis. Kč 

- neinvestiční převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje 
na § 6330, pol. 5347, ÚZ 6330, ORJ 120, org. 517 o 8 547 tis. Kč (E.1.) 

- investiční převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje 
na § 6330, pol. 6363, ÚZ 6330, ORJ 120, org. 617 o 1 153 tis. Kč (E.1.) 
                                                                   org. 602 o 16 321 tis. Kč (E.2.) 

z v y š u j e 

- financování 
na pol. 8115, ORJ 120 o 119 tis. Kč (B.1.) 
(B.2.) na ORJ 120, pol. 8115, ÚZ 104113013, org. 104000000 o 17 tis. Kč 
                                                ÚZ 104513013, org. 104000000 o 143 tis. Kč 
(B.3.) na ORJ 120, pol. 8115, ÚZ 104113013, org. 94000000 o 60 tis. Kč 
                                                ÚZ 104513013, org. 94000000 o 509 tis. Kč 
na pol. 8115, ÚZ 1070, ORJ 120 o 28 295 tis. Kč (B.4.) 
                                                     o 6 217 tis. Kč (B.5.) 
na pol. 8115, ORJ 120 o 190 tis. Kč (B.6.) 

s n i ž u j í 

- běžné výdaje 
na § 3299, pol. 5169, ORJ 140 o 70 tis. Kč (C.3.) 
na § 3636, pol. 5901, ÚZ 3636, ORJ 300 o 19 tis. Kč (C.4.) 

- kapitálové výdaje 
na § 2212, pol. 6121, ORJ 100, org. 3273 o 500 tis. Kč (C.1.) 
na § 6171, pol. 6125, ORJ 133 o 164 tis. Kč (C.2.) 
na § 2321, pol. 6121, ORJ 230, org. 7090 o 183 tis. Kč (C.5.) 

s n i ž u j e 

- účelová rezerva na předfinancování a spolufinancování projektů 
na § 6409, pol. 5901, ÚZ 6330, ORJ 120 o 9 700 tis. Kč (E.1.) 
                                                                  o 16 321 tis. Kč (E.2.) 

Městský obvod Radvanice a Bartovice (E.1.) 
- zvýší neinvestiční převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 6330, org. 517 o 8 547 tis. Kč 
- zvýší investiční převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 
na § 6330, pol. 4251, ÚZ 6330, org. 617 o 1 153 tis. Kč 
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- zvýší běžné výdaje 
na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ xxxxxxxxx, org. 17xxxxx000000 o 8 547 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje 
na § xxxx, pol. 6xxx, ÚZ xxxxxxxxx, org. 17xxxxx000000 o 1 153 tis. Kč 

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz (E.2.) 
- zvýší investiční převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 
na § 6330, pol. 4251, ÚZ 6330, org. 602 o 16 321 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje 
na § 3113, pol. 6xxx, ÚZ xxxxxxxxx, org. 0209120000000 o 5 815 tis. Kč 
na § 3113, pol. 6xxx, ÚZ xxxxxxxxx, org. 0209119000000 o 4 916 tis. Kč 
na § 3113, pol. 6xxx, ÚZ xxxxxxxxx, org. 0209116000000 o 5 590 tis. Kč 

  
4) ukládá 
  

vedoucímu odboru financí a rozpočtu 
realizovat schválené rozpočtové opatření 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.01.2020
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  

 
RM_M 17 
Organiza ční zabezpečení hodnocení hospoda ření a činnosti za rok 2019  
  
Usnesení číslo: 03140/RM1822/46 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

organizační zabezpečení hodnocení hospodaření a činnosti za rok 2019 

  
2) ukládá 
  

a) vedoucím odvětvových odborů, řediteli Městské policie Ostrava a řediteli Územního odboru 
HZS MSK Ostrava předložit odboru financí a rozpočtu zpracovaný přehled úprav rozpočtu 
roku 2019 a vyhodnocení plnění rozpočtu příjmů a výdajů roku 2019, ke kterým mají 
schválené dispoziční oprávnění 
Zodpovídají: vedoucí odborů MMO, ředitel MěPO a ředitel Územního odboru HZS MSK 
Ostrava  
Termín: 28. 2. 2020 
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b) ředitelům příspěvkových organizací 
- předat odvětvovým odborům podklady k finančnímu vypořádání za rok 2019 
Termín: dle termínů sdělených Krajským úřadem MSK 

- zajistit předání “Zprávy o hodnocení hospodaření a činnosti organizace za rok 2019” vždy 7 
pracovních dnů před termínem konání hodnocení hospodaření a činnosti všem členům 
hodnotící komise 
Zodpovídají: ředitelé příspěvkových organizací 

c) vedoucím odvětvových odborů 
- předat rozpočtovému oddělení odboru financí a rozpočtu přehled vyúčtování poskytnutých 
dotací obchodním společnostem a obecně prospěšným společnostem a jejich předpokládané 
čerpání 
Termín: 28. 2. 2020 

- zajistit zpracování zápisu z konaného hodnocení hospodaření a činnosti příspěvkových 
organizací za rok 2019 a spolupracovat s odborem financí a rozpočtu při zapracování výsledků 
tohoto hodnocení do “Závěrečného účtu - zprávy o výsledku hospodaření statutárního města 
Ostravy za rok 2019 (bez městských obvodů)”  

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 24.06.2020
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  
3) ukládá 
  

vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

a) zpracovat časový harmonogram zasedání hodnotících komisí a jejich složení a předložit jej 
ke schválení radě města 
Termín: 28. 2. 2020 

b) koordinovat termíny a účast členů hodnotících komisí na hodnocení hospodaření a činnosti 
za rok 2019 v případě nutnosti požadovaných změn 

c) rozeslat odvětvovým odborům tabulkovou část dle příloh 1 - 3 a komentář dle přílohy č. 4 
předloženého materiálu, které jsou povinnou součástí “Zprávy o hodnocení hospodaření 
a činnosti jednotlivých příspěvkových organizací za rok 2019” 
Termín: 5. 2. 2020 

d) zpracovat finanční vypořádání dotací se státním rozpočtem, státními finančními aktivy 
a krajským úřadem za rok 2019 a předat Krajskému úřadu MSK v termínech stanovených 
vyhláškami Ministerstva financí 

e) zpracovat finanční vypořádání s městskými obvody a ostatními subjekty 
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f) zpracovat “Závěrečný účet - zprávu o výsledku hospodaření statutárního města Ostravy za 
rok 2019 (bez městských obvodů)” a předložit radě města k projednání dne 9. 6. 2020 
a zastupitelstvu města dne 24. 6. 2020 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 24.06.2020
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  
4) ukládá 
  

vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 
zajistit zkompletování výsledků hospodaření obchodních společností s majetkovou účastí 
statutárního města Ostrava a obecně prospěšných společností založených SMO a jejich 
zapracování do “Závěrečného účtu - zprávy o výsledku hospodaření statutárního města Ostrava 
za rok 2019 (bez městských obvodů)” 

  
 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 07.05.2020
 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 
  

 
RM_VZ 6 
Veřejná zakázka “Ratingové hodnocení m ěsta Ostravy pro rok 2020 a 
2021”, po ř. č. 007/2020 
  
Usnesení číslo: 03141/RM1822/46 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na provedení 
aktualizace ratingového hodnocení statutárního města Ostravy pro rok 2020 a 2021 v rozsahu 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 

MOODY’S DEUTSCHLAND GMBH 
sídlo: An der Welle 5, 603 22 Frankfurt nad Mohanem, Spolková republika Německo 
Registrační číslo: HRB 33863 
Moody’s Deutschland GmbH, odštěpný závod 
sídlo: Pernerova 691/42, 186 00 Praha 8 
IČO: 07651341 

za cenu nejvýše přípustnou 1.424.756,- Kč bez DPH  
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RM_M 21 
Schválení objednávky 4Hospitality media s.r.o., Hla vní t řída 131/9, 
737 01 Český T ěšín ve výši 243 708,-- K č včetně DPH 
  
Usnesení číslo: 03142/RM1822/46 

(zn.předkl.) 
91 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

Objednávku na 4Hospitality media s.r.o., Hlavní třída 131/9, 737 01  Český Těšín,
IČO: 28617223 ve výši 243 708,--  Kč včetně DPH na 9 x mentoring ostravského 
kuchaře  Davida Valíčka ve školních jídelnách základních škol a 2 workshopy pro kuchařky 
školních jídelen základních škol od února do prosince 2020 dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 
předloženého materiálu. 

  
2) pověřuje 
   

vedoucí odboru školství a sportu 
podpisem objednávky dle bodu 1) tohoto usnesení 
 

  
 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 31.01.2020
 vedoucí odboru školství a sportu 
  

 
RM_M 40 
Schválení objednávky na zahrani ční stáž do Anglie v rámci projektu 
Rozvoj rovného p řístupu ke vzd ělávání ve m ěstě Ostrava II.,
reg. č.: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_021/0005144, ve výši 139 4 00,- Kč 
včetně DPH 
  
Usnesení číslo: 03143/RM1822/46 

(zn.předkl.) 
91 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

objednávku na spol. Čedok a.s. na adrese 30. dubna 2B, Ostrava, 72993, IČO: 60192755, ve 
výši 139 400,- Kč včetně DPH na nákup letenek a transferu z letiště v rámci projektu Rozvoj 
rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava II,                                                   

reg. č.: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_021/0005144 dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého 
materiálu 
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2) pověřuje 
   

vedoucí odboru školství a sportu 
podpisem objednávky dle bodu 1) tohoto usnesení 
 

  
 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 28.01.2020
 vedoucí odboru školství a sportu 
  

 
RM_VZ 2 
Veřejná zakázka “Výuka d ětí ostravských MŠ a ZŠ p řírodov ědných 
a technických obor ů”, po ř. č. 191/2019 
  
Usnesení číslo: 03144/RM1822/46 

(zn.předkl.) 
91 

  
k usnesení č. 02737/RM1822/40 
  
Rada města 
  
1) rozhodla 
   

o výběru dodavatele a o uzavření smlouvy dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, za 
podmínky předložení dokladů a zjištění údajů o skutečném majiteli dle ust. § 122 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na realizaci veřejné zakázky 
“Výuka dětí ostravských MŠ a ZŠ přírodovědných a technických oborů”, s účastníkem, který 
předložil svou nabídku pod pořadovým číslem 1: 
 
Dolní oblast VÍTKOVICE, z.s. 
se sídlem: Vítkovice 3004, 703 00 Ostrava  
IČO: 75125285 

za jednotkovou cenu uvedenou v předloženém materiálu 

  
 

RM_M 34 
Udělení p ředchozího souhlasu s nabytím dar ů do vlastnictví právnické 
osoby D ětské centrum Dome ček, příspěvková organizace, 
IČO 00631956, se sídlem Jedli čkova 1025/5, 700 30 Ostrava - Záb řeh 
  
Usnesení číslo: 03145/RM1822/46 

(zn.předkl.) 
40 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

v souladu s § 27, odst. 7, písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
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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 
251.143,75 Kč (dle přílohy č. 1 předloženého materiálu). 

  
2) ukládá 
  

náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D., 
vystavit za zřizovatele předchozí souhlas zřizovatele k darovacím smlouvám dle bodu  1) 
tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 04.02.2020
 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
  

 
RM_M 33 
Návrh na zm ěnu podmínek čerpání a vyú čtování p říspěvku 
poskytnutého p říspěvkové organizaci v sociální oblasti 
  
Usnesení číslo: 03146/RM1822/46 

(zn.předkl.) 
41 

  
k usnesení č. 01807/RM1822/27 ze dne 16.07.2019 
k usnesení č. 02743/RM1822/40 ze dne 26.11.2019 
  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o změně stanovených podmínek pro čerpání a vyúčtování investičního příspěvku Domovu 
Slunečnice Ostrava, příspěvková organizace, IČO 70631883, se sídlem Opavská 4472/76, 
708 00 Ostrava - Poruba, dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu   

  
 

RM_M 32 
Návrh na poskytnutí investi čního p říspěvku právnické osob ě Městská 
nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, z Fondu pro rozvoj 
Městské nemocnice Ostrava 
  
Usnesení číslo: 03147/RM1822/46 

(zn.předkl.) 
40 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
   

zastupitelstvu města 
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a) schválit realizaci akce ”Výměna evakuačních výtahů č. 2 a 3 v pavilonu E3 a 
evakuačních výtahů č. 57 a 58 v pavilonu F” dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 
předloženého materiálu 

 
b) rozhodnout o financování akce dle bodu 1a) tohoto usnesení z Fondu pro rozvoj 

Městské nemocnice Ostrava 
 

  
2) doporučuje 
   

zastupitelstvu města 
 
rozhodnout o poskytnutí investičního příspěvku Městské nemocnici Ostrava, příspěvková 
organizace, IČO 00635162, se sídlem Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava, v celkové výši 
7.100 tis. Kč, 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 
7.100 tis. Kč 

- zvýší investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 
na § 3522, pol.6351, ÚZ 1070, ORG 4241, ORJ 170                                                           o 
7.100 tis. Kč 
 

  
4) doporučuje 
   

zastupitelstvu města 
 
schválit úpravu závazného ukazatele právnické osobě Městská nemocnice Ostrava, 
příspěvková organizace, IČO 00635162, se sídlem Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava, a to 
zvýšení investičního příspěvku o 7.100 tis. Kč  
 

  
5) ukládá 
  

náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D., 
předložit návrh dle bodů 1), 2), 3) a 4) tohoto usnesení ke schválení zastupitelstvu města 

  
 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 04.03.2020
 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_M 10 
Schválení p řípravy projekt ů a předložení žádosti o státní ú čelovou 
dotaci v rámci Programu prevence kriminality na mís tní úrovni na rok 
2020 Ministerstva vnitra 
  
Usnesení číslo: 03148/RM1822/46 

(zn.předkl.) 
86 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

zahájení přípravy projektů a podání žádosti o státní účelovou dotaci 
v rámci „Programu prevence kriminality na místní úrovni 2020” Ministerstva vnitra 
v celkové výši 5 033 tis. Kč na projekty 

1)  Ostrava - Asistent prevence kriminality 2020 -2022 

2)  Ostrava - Tým pro oběti 2020 

3)  Ostrava - Značení syntetickou DNA 2020 

  
2) schvaluje 
  

v případě úspěšnosti projektů dle bodu 1) spolufinancování v celkové výši 784 tis. Kč 

- v roce 2020 spolufinancování projektů dle bodu 1) ve výši 300 tis. Kč 
- v roce 2021 spolufinancování projektu Asistent prevence kriminality 2020-2022 ve výši 
242 tis. Kč 
- v roce 2022 spolufinancování projektu Asistent prevence kriminality 2020-2022 ve výši 
242 tis. Kč 

 
3) ukládá 
  

Magistrátu města Ostravy - odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
zajistit spolufinancování projektu Asistent prevence kriminality 2020-2022” v letech 2021 
a 2022 v rámci specifikace nároků na rozpočet statutárního města Ostrava dle bodu 2) tohoto 
usnesení 

  
 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 31.12.2020
 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
  
 

 

 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

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

Magistrátu města Ostravy - odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
zajistit veškeré úkony spojené s přípravou projektů a předložením žádostí na projekty dle bodu 
1) tohoto usnesení včetně všech jejich příloh na Ministerstvo vnitra v souladu s 
podmínkami  “Programu prevence kriminality na místní úrovni 2020” 

  
 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 15.02.2020
 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
  

 
RM_M 19 
Udělení p ředchozího souhlasu z řizovatele s nabytím dar ů do vlastnictví 
Zoologické zahrady a botanického parku Ostrava, příspěvkové 
organizace 
  
Usnesení číslo: 03149/RM1822/46 

(zn.předkl.) 
62 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

v souladu s § 27 odst. 7 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, o udělení předchozího souhlasu s nabytím každého z
jednotlivých darů v celkové výši 234.416,00 Kč dle příloh č. 1 a 2 předloženého materiálu do 
vlastnictví Zoologické zahrady a botanického parku Ostrava, příspěvkové organizace, se
sídlem Michálkovická 2081/197, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava, IČO: 0037324 
 

  
2) ukládá 
  

náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové 
vystavit za zřizovatele předchozí souhlas k darovacím smlouvám dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 28.02.2020
 vedoucí odboru strategického rozvoje 
  

 
RM_MZP 2 
Návrh na navýšení po čtu zam ěstnanc ů a neinvesti čního p říspěvku pro 
Zoologickou zahradu a botanický park Ostrava, p říspěvková organizace  
  
Usnesení číslo: 03150/RM1822/46 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 
  



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

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

o navýšení celkového počtu zaměstnanců ze 117 na 122 (+ 5) pro rok 2020 a další období 

  
2) rozhodla 
  

o navýšení neinvestičního příspěvku pro rok 2020 o 2 483 tis. Kč organizaci: Zoologická 
zahrada a botanický park Ostrava, příspěvková organizace, Michálkovická 197,710 00 Ostrava, 
IČO: 00373249 

  
3) ukládá 
  

vedoucímu odboru strategického rozvoje 
zahrnout do návrhu rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2021 zvýšení neinvestičního 
příspěvku o 2 483 tis. Kč pro organizaci Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, 
příspěvková organizace, Michálkovická 197, 710 00  Ostrava, IČO: 00373249 

  
 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 31.12.2020
 vedoucí odboru strategického rozvoje 
  

 
RM_M 13 
Vyhlášení programu na poskytnutí ú čelových neinvesti čních dotací na 
ozdravné pobyty v období od 01.11.2020 do 30.04.202 1 
  
Usnesení číslo: 03151/RM1822/46 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o vyhlášení Programu na poskytnutí účelových neinvestičních dotací na ozdravné 
pobyty v období od 01. 11. 2020 do 30. 04. 2021 dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy 
předloženého materiálu 

  
2) ukládá 
   

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

  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., MBA, T: 04.03.2020
 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_M 20 
Zapojení m ěsta Ostravy do sout ěže “Do práce na kole” 2020 
  
Usnesení číslo: 03152/RM1822/46 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zapojení se statutárního města Ostravy do soutěže “Do práce na kole” v květnové výzvě 2020 

  
2) ukládá 
   

Magistrátu města Ostravy prostřednictvím odboru ochrany životního prostředí  
zabezpečit realizaci akce “Do práce na kole” 
 

  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., MBA, T: 30.06.2020
 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 
  

 
RM_M 22 
Provozní pokyny pro řeku Ostravici na území m ěsta Ostravy 
  
Usnesení číslo: 03153/RM1822/46 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 
  
1) projednala 
  

Provozní pokyny pro řeku Ostravici na území města Ostravy, zpracované státním podnikem 
Povodí Odry, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu  

  
2) ukládá 
   

vedoucímu odboru ochrany životního prostředí  
seznámit vedoucí odborů Magistrátu města Ostravy a starosty městských obvodů Moravská 
Ostrava a Přívoz a Slezská Ostrava s bodem 1) tohoto usnesení a přílohou č. 1 předloženého 
materiálu 
 

  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., MBA, T: 28.02.2020
 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 
  

 
 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_M 23 
Souhlas vlastníka Ú ČOV Ostrava s napojením odpadních vod z lokality 
Zaryjská po realizaci projektu “Odkanalizování loka lity Zaryjská, 
Vratimov a výstavba stok F4 a I1” 
  
Usnesení číslo: 03154/RM1822/46 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 
  
1) projednala 
  žádost Města Vratimov o udělení souhlasu vlastníka s napojením odpadních vod ze zájmového 

územní po realizaci stavby “Odkanalizování lokality Zaryjská, Vratimov a výstavba stok F4
a I1” na ÚČOV Ostrava dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) souhlasí 
  

s napojením odpadních vod ze zájmového území po realizaci stavby “Odkanalizování lokality 
Zaryjská, Vratimov a výstavba stok F4 a I1” na ÚČOV Ostrava 

  
3) ukládá 
  vedoucímu odboru ochrany životního prostředí 

podepsat za vlastníka, tj. statutární město Ostrava, čestné prohlášení o udělení souhlasu 
s napojením odpadních vod ze zájmového území po realizaci stavby “Odkanalizování lokality 
Zaryjská, Vratimov a výstavba stok F4 a I1” na ÚČOV Ostrava dle přílohy č. 2 předloženého 
materiálu 

  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., MBA, T: 31.01.2020
 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 
  

 
RM_M 24 
Uzavření smlouvy o poskytnutí nada čního p říspěvku s Nada čním 
fondem Veolia Energie pro životní prost ředí ČR 
  
Usnesení číslo: 03155/RM1822/46 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

na straně statutárního města Ostravy o uzavření smlouvy o poskytnutí nadačního 
příspěvku s Nadačním fondem Veolia Energie pro životní prostředí ČR, IČO: 27760511, 
se sídlem 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

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

Magistrátu města Ostravy - odboru strategického rozvoje 
zajistit plnění povinností vyplývajících ze smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku uvedené 
v příloze č. 1 předloženého materiálu 

  
 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 31.12.2025
 vedoucí odboru strategického rozvoje 
  

 
RM_M 25 
Rozpočtové úpravy Fondu pro d ěti ohrožené zne čištěním ovzduší a 
Fondu životního prost ředí města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 03156/RM1822/46 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se: 

u města Ostravy 

- zvyšuje financování 

pol. 8115, ÚZ 1030, ORJ 120 ...................................................... o 1.474 tis. Kč 

- snižují běžné výdaje 

§ 3429, pol. 5331, ÚZ 1010, ORJ 190 ......................................... o 304 tis. Kč 

- zvyšují běžné výdaje 

§ 3745, pol. 5169, ÚZ 1030, ORJ 190 ......................................... o 223 tis. Kč 

- zvyšují neinvestiční převody mezi statutárním městem a městskými obvody - výdaje 

§ 6330, pol. 5347, ÚZ 1010, ORJ 120, ORG 508 ........................ o 178 tis. Kč 

§ 6330, pol. 5347, ÚZ 1010, ORJ 120, ORG 506 ........................ o 126 tis. Kč 

§ 6330, pol. 5347, ÚZ 1030, ORJ 120, ORG 514 ........................ o 444 tis. Kč 

§ 6330, pol. 5347, ÚZ 1030, ORJ 120, ORG 502 ........................ o 807 tis. Kč 

 
 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
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u městského obvodu Stará Bělá 

- zvyšují neinvestiční převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy 

§ 6330, pol. 4137, ÚZ 1010, ORG 508 ........................................ o 178 tis. Kč 

- zvyšují běžné výdaje 

§ xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 1010 ........................................................... o 178 tis. Kč 

u městského obvodu Nová Bělá 

- zvyšují neinvestiční převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy 

§ 6330, pol. 4137, ÚZ 1010, ORG 506 ........................................ o 126 tis. Kč 

- zvyšují běžné výdaje 

§ xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 1010 ........................................................... o 126 tis. Kč 

u městského obvodu Nová Ves 

- zvyšují neinvestiční převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy 

§ 6330, pol. 4137, ÚZ 1030, ORG 514 ........................................ o 444 tis. Kč 

- zvyšují běžné výdaje 

§ 3xxx, pol. 5xxx, ÚZ 1030 ........................................................... o 444 tis. Kč 

u městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

- zvyšují neinvestiční převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy 

§ 6330, pol. 4137, ÚZ 1030, ORG 502 ........................................ o 807 tis. Kč 

- zvyšují běžné výdaje 

§ 3xxx, pol. 5xxx, ÚZ 1030 ........................................................... o 807 tis. Kč 

  
2) ukládá 
   

vedoucímu odboru financí a rozpočtu 
realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 1) tohoto usnesení 
 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.01.2020
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_M 37 
Poskytnutí investi čního transferu pro úst řední h řbitov Slezská Ostrava 
  
Usnesení číslo: 03157/RM1822/46 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 
  
1) projednala 
  

žádost městského obvodu Slezská Ostrava o poskytnutí investičního transferu pro ústřední 
hřbitov Slezská Ostrava dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
  

o poskytnutí transferu městskému obvodu Slezská Ostrava pro ústřední hřbitov Slezská 
Ostrava ve výši 8.000.000,- Kč 

  
3) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se 

u města Ostravy 

-snižují kapitálové výdaje 
§ 3632, pol. 6909, ORJ 190 …………………………………………….. o 8.000 tis. Kč 

-zvyšují investiční převody mezi statutárním městem a městskými obvody – výdaje 
§ 6330, pol. 6363, ÚZ 3500, ORJ 120, ORG 603 …………………….. o 8.000 tis. Kč 

u městského obvodu Slezská Ostrava 

-zvyšují investiční převody mezi statutárním městem a městskými obvody – příjmy 
§ 6330, pol. 4251, ÚZ 3500, ORG 603 ………………………………… o 8.000 tis. Kč 

-zvyšují kapitálové výdaje 
§ 3xxx, pol. 6xxx, ÚZ 3500, ORG 0310305000000 …………………………… o 2.400 tis. Kč 
§ 3xxx, pol. 6xxx, ÚZ 3500, ORG 0310319000000 …………………………… o 5.600 tis. Kč 

  
4) ukládá 
   

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

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.01.2020
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_M 11 
Návrh smlouvy o dílo na “Inženýrsko- geologický a hydrogeologický 
průzkum Novostavba bytový d ům Biskupská-Kostelní” 
  
Usnesení číslo: 03158/RM1822/46 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zadání zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo dle přílohy č. 1 se společností K-
GEO s.r.o. se sídlem Másná 1, 70200 Ostrava, IČO 25359100, jejímž předmětem 
je ”Inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum na akci Novostavba bytového 
domu Biskupská-Kostelní” a to za nejvýše přípustnou cenu 217 486,- Kč bez DPH. 

  
 

RM_M 12 
Návrh na uzav ření smlouvy o zajišt ění přeložky plynárenského za řízení 
v rámci stavby ORG 7095 Odkanalizování jižní části Svinova se 
spole čností GasNet, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 03159/RM1822/46 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení č. 4000228465 v rámci stavby 
ORG 7095 Odkanalizování jižní části Svinova se společností  GasNet, s.r.o., se sídlem: Klíšská 
940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 27295567 dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 15 
Návrh na uzav ření Smlouvy o dílo na zhotovení stavby “Ve řejné 
osvětlení Na Milí řích, Plesná” 
  
Usnesení číslo: 03160/RM1822/46 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
   

o uzavření Smlouvy o dílo na zhotovení stavby “Veřejné osvětlení Na Milířích”, za cenu 
nejvýše přípustnou 679 362,95 Kč bez DPH se společností 
 
 



Statutární město Ostrava 
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Ostravské komunikace, a.s., IČO: 25396544, se sídlem Novoveská 1266/25, 709 00  Ostrava 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
 

  
 

RM_M 31 
“Prodloužení sb ěrače B do Radvanic – seismický monitoring”, návrh na 
uzavření Dodatku č.1 ke Smlouv ě o dílo č. 2801/2018/OI/VZKÚ 
  
Usnesení číslo: 03161/RM1822/46 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č. 2801/2018/OI/VZKÚ na realizaci díla 
„Prodloužení sběrače B do Radvanic – seismický monitoring“ mezi smluvními stranami 
Statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO 00845451 na straně 
jedné (objednatel) a společností INSET s.r.o., Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3, 
IČO 03579727 na straně druhé (zhotovitel), z důvodu vzniku víceprací, kterým se upravuje 
cena za provedení díla z 833.250,-  Kč bez DPH na 1.204.750 Kč bez DPH dle přílohy č.1 
a důvodové zprávy předloženého materiálu. 

  
 

RM_VZ 3 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce historické budovy bývalý ch jatek 
(TDS+BOZP)”, po ř. č. 006/2020 
  
Usnesení číslo: 03162/RM1822/46 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

vyzvat dodavatele k podání nabídek v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávaní veřejných zakázek, v platném znění, na výkon odborného technického dozoru 
stavebníka a výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při 

realizaci stavby “Rekonstrukce historické budovy bývalých jatek”, v rozsahu dle 
předloženého materiálu 

  
2) jmenuje 
  

hodnotící komisi ve složení 

 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

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

Strana 36/44 
  

členové: 
1. Mgr. Zuzana Bajgarová - náměstkyně primátora 
2. Ing. Jan Šrámek - odbor investiční 
3. Ing. Jan Hanáček - odbor investiční 
4. Ing. Eva Seborská - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 
5. Mgr. Vladimír Plutko - odbor legislativní a právní 

náhradníci: 
1. Mgr. Radim Babinec - náměstek primátora 
2. Ing. Renata Žáčková - odbor investiční 
3. Ing. Marcela Grygarová - odbor investiční 
4. Ing.Tomáš Smolík - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 
5. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní  

  
3) ukládá 
  

vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 
zabezpečit veškeré potřebné úkony této veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 30.06.2020
 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 
  
4) zmocňuje 
  

vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 
k podpisu veškerých dokumentů souvisejících s touto veřejnou zakázkou s výjimkou smlouvy 
a rozhodnutí o námitkách 

  
 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 30.06.2020
 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 
  

 
RM_VZ 4 
Veřejná zakázka “Revitalizace parku u Biskupství”, po ř. č. 002/2020 
  
Usnesení číslo: 03163/RM1822/46 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

vyzvat dodavatele k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, v platném znění, na realizaci stavby 
„Revitalizace parku u Biskupství“ k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, dle předloženého 
materiálu 
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2) jmenuje 
  

hodnotící komisi ve složení: 

členové:   
1. Mgr. Zuzana Bajgarová - náměstkyně primátora 
2. Mgr. Radim Babinec - náměstek primátora 
3. Ing. Jan Šrámek - odbor investiční  
4. Ing. Eva Seborská - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 
5. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 
  
náhradníci:   
1. Mgr. Kateřina Šebestová - náměstkyně primátora 
2. Ing. František Kolařík - člen ZM 
3. Ing. Renáta Žáčková, DiS. - odbor investiční 
4. Ing. Tomáš Smolík - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 
5. Mgr. Vladimír Plutko - odbor legislativní a právní 

  
3) ukládá 
  

vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 
zabezpečit veškeré potřebné úkony této veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 30.06.2020
 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 
  
4) zmocňuje 
  

vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 
k podpisu veškerých dokumentů souvisejících s touto veřejnou zakázkou s výjimkou podpisu 
smlouvy a rozhodnutí o námitkách 

  
 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 30.06.2020
 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 
  

 
RM_VZ 5 
Veřejná zakázka “Plošná kanalizace Polanka nad Odrou 4 . etapa, 
část I”, po ř. č. 207/2019 
  
Usnesení číslo: 03164/RM1822/46 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 02763/RM1822/40 
  
Rada města 
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 1) rozhodla 
  

na základě zprávy o hodnocení nabídek o výběru dodavatele a uzavření smlouvy dle přílohy 
č. 3 předloženého materiálu, za podmínky předložení dokladů a zjištění údajů o skutečném 
majiteli dle § 122 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na 
realizaci stavby „Plošná kanalizace Polanka nad Odrou 4. etapa, část I a rekonstrukce 
vodovodu ul. Konečná“ v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava, s účastníkem pod poř. č. 1: 

JANKOSTAV s.r.o. 
se sídlem: Štěpaňákova 714/31, Kunčice, 719 00 Ostrava 
IČO: 25855581 

za cenu nejvýše přípustnou 52 707 990,- Kč bez DPH 

  
 

RM_M 2 
Povolení výjimky ze stavební uzáv ěry kolem SDD “Kutací jáma č. 3” 
v k.ú. Hrušov 
  
Usnesení číslo: 03165/RM1822/46 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o povolení výjimky ze zákazu stavební činnosti ve stavební uzávěře stanovené územním 
rozhodnutím č. 187/99 vydaným dne 30.12.1999 pod č. j. Správ./ÚSŘ/2687-8/99/Kov pro 
území vymezené bezpečnostním pásmem zlikvidované Kutací jámy č. 3 v k. ú. Hrušov, a to za 
účelem umístění a realizace části stavby „Optické připojení objektu Čtyřlístku - ul. Solná“ 
zasahující do stavební uzávěry dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 
RM_M 3 
Oznámení o projednávání návrhu Zprávy o uplat ňování Územního plánu 
Dolní Lhoty 
  
Usnesení číslo: 03166/RM1822/46 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

neuplatňovat podněty k návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Dolní Lhoty 
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RM_M 30 
Návrh na rozhodnutí o vy řazení dlouhodobého nehmotného majetku 
  
Usnesení číslo: 03167/RM1822/46 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o vyřazení dlouhodobého nehmotného majetku z účetní evidence z účtu 019, ORJ 210 z 
důvodu morální zastaralosti 

  
 Vyřizuje: Ing. arch. Cyril Vltavský, MPA, T: 28.02.2020
 vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu 
  

 
RM_VZ 7 
Soutěž o návrh “Rekonstrukce krematoria Ostrava”, po ř. č. 149/2019 
  
Usnesení číslo: 03168/RM1822/46 

(zn.předkl.) 
89 

  
k usnesení č. 02144/RM1822/31 
  
Rada města 
  
1) vylučuje 
  

ze soutěže o návrh vyhlášené k řešení projektu “Rekonstrukce krematoria Ostrava” z důvodu 
porušení podmínky anonymity dle bodu 6.5.2 soutěžních podmínek 

účastníka s návrhem č. 11 
Ing. Jan Pustějovský, Ph. D. 
 
(autoři Ing. arch Petr Mandík, Ing. arch. Tomáš Ploc, Ing. arch. Karolína Vacová, 
Ing. Jan Pustějovský, Ph.D.) 
Lobeč 60, 277 36 Lobeč u Mšena 

  
2) rozhodla 
  

na základě stanoviska poroty uvedeného v protokolu z hodnotícího zasedání o výběru 
nejvhodnějšího návrhu a o pořadí soutěžních návrhů na oceněných místech v soutěži o návrh 
dle § 145 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 
na řešení projektu “Rekonstrukce krematoria Ostrava”, následovně: 

 
 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

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

Strana 40/44 
  

1. cena - návrh na nejvýše oceněném místě 
účastník s návrhem č. 4 
Meerkatelier s.r.o. (autoři Ing. arch. Jaroslav Minařík, Ing. arch. Jindřich Synek, 
Ing. arch. Jiří Kočí) 
Pavlovská 265, 273 51 Červený Újezd 
IČO: 042 14 277 
cena - 340.000,- Kč 

3. cena - účastník s návrhem č. 6 
Matěj Hunal (autoři Ing. arch. ing. David Neuhäusl, Ing. arch Matěj Hunal, 
Ing. arch Ivan Březina) 
Rochovská 758/3, 198 00 Praha - Hloubětín 
IČO:024 04 486 
cena - 210.000,- Kč 

  
3) rozhodla 
  

na základě stanoviska poroty uvedeného v protokolu z hodnotícího zasedání v soutěži o návrh 
na řešení projektu “Rekonstrukce krematoria Ostrava” o odměnění vybraných návrhů 
následovně: 

návrh účastníka č. 2 
Atelier 99. s.r.o. (autor Ing. arch. Veronika Hladíková, Bc. Šimon Štrba, 
Ing. arch. Lucie Pešáková Surá) 
Purkyňova 71/99, 612 00 Brno 
IČO: 024 63 245 
odměnou 90.000,- Kč 

návrh účastníka č. 9 
Karel Filsak (autor Přemysl Jurák, Karel Filsak, Zdeněk Rothbauer) 
Osadní 799/26, 170 00 Praha - Holešovice 
IČO: 871 37 569 
odměnou 90.000,- Kč 

  
 

RM_MZP 1 
Návrh na úpravu funk čních míst odboru sociálních v ěcí a zdravotnictví 
Magistrátu m ěsta Ostravy k 1.4.2020 
  
Usnesení číslo: 03169/RM1822/46 

(zn.předkl.) 
36 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zvýšení počtu funkčních míst odboru sociálních věcí a zdravotnictví z 81 na 83 s účinností od 
1.4.2020 
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2) stanovuje 
  

celkový počet funkčních míst zaměstnanců statutárního města Ostravy v pracovním poměru 
zařazených do MMO 939 s účinností od 1.4.2020 

  
 

RM_M 7 
Návrh na naložení s p řebyte čným a neupot řebitelným majetkem v 
užívání Magistrátu m ěsta Ostravy 
  
Usnesení číslo: 03170/RM1822/46 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o vyřazení přebytečného a neupotřebitelného majetku statutárního města Ostravy v rozsahu
a způsobem dle důvodové zprávy -  fyzickou likvidací a prodejem 

  
2) svěřuje 
  

Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru hospodářské správy 
zajistil prodej majetku v rozsahu a za podmínek dle bodu B) důvodové zprávy v souladu
s přílohou č. 1 předloženého materiálu 

  
3) jmenuje 
   

likvidační komisi, která o provedené likvidaci pořídí likvidační protokol dle “Směrnice 
2/2007 pro evidenci majetku” a jmenuje její členy:   
 
předseda: 
Ing. René Bartoš - vedoucí oddělení údržby odboru hospodářské správy           
           
členové: 
Bc. Helena Tichavská, MPA - odbor projektů IT služeb a outsourcingu 
Ing. Jarmila Kopelová -  odbor hospodářské správy 
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RM_M 14 
Návrh na souhlas ke stavbám na pozemcích v katastrálním území obce 
Ostrava, jako vlastníka sousední nemovitosti 
  
Usnesení číslo: 03171/RM1822/46 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

a) jako vlastník sousední nemovitosti (statutární město Ostrava vlastní pozemek parc.č. 1657 -
ostatní plocha, k.ú. Kunčičky, obec Ostrava) s umístěním stavby “Stavební úpravy rodinného 
domu, ul. Pernerova 282/13, Ostrava - Kunčičky” pro žadatele stavby: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx, na základě plné moci 
zmocnitele: xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dle 
přílohy č.1 předloženého materiálu 

b) jako vlastník sousední nemovitosti (statutární město Ostrava vlastní pozemek parc.č. 17/10 -
ostatní plocha, k.ú. Bartovice, obec Ostrava) s umístěním stavby “Ostrava-Bartovice 29, příp. 
NNk” pro žadatele stavby: xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, na základě 
plné moci zmocnitele: ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, 
dle přílohy č.2 předloženého materiálu 

  
2) ukládá 
   

Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru hospodářské správy 
zajistil vyhotovení příslušných souhlasů se stavbami dle bodu 1a) a 1b) tohoto usnesení a s tím 
spojené veškeré úkony 

  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 28.01.2020
 vedoucí odboru hospodářské správy 
  
3) zmocňuje 
  

vedoucího odboru hospodářské správy 
k podpisu souhlasů se stavbami dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 28.01.2020
 vedoucí odboru hospodářské správy 
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RM_M 18 
Návrh na souhlas ke stavb ě na pozemku v katastrálním území obce 
Ostrava, jako vlastníka sousední nemovitosti 
  
Usnesení číslo: 03172/RM1822/46 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) revokuje 
  

bod 1b) usnesení č.01926/RM1822/28 ze dne 30.07.2019, kterým bylo uloženo vedoucímu 
odboru hospodářské správy vyhotovit souhlas se stavbou “MSK-přípojka pro dobíjecí stanice” 
pro žadatele stavby: ELMA KLADNO s.r.o., Unhošťská 2737, P.O.Box 135, 272 01 Kladno, 
na základě plné moci zmocnitele: ČEZ a.s., se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53 

  
2) souhlasí 
  

jako vlastník sousední nemovitosti (statutární město Ostrava vlastní pozemek 3594/35 - ostatní 
plocha, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava) s umístěním stavby “MSK-přípojka pro dobíjecí 
stanice” pro žadatele stavby: ELMA KLADNO s.r.o., Unhošťská 2737, P.O.Box 135, 272 01 
Kladno, na základě plné moci zmocnitele: ČEZ a.s., se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, 
PSČ 140 53 , dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
3) ukládá 
  

Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru hospodářské správy 
zajistil vyhotovení příslušného souhlasu se stavbou dle bodu 2) tohoto usnesení a s tím spojené 
veškeré úkony 

  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 31.01.2020
 vedoucí odboru hospodářské správy 
  
4) zmocňuje 
  

vedoucího odboru hospodářské správy 
k podpisu souhlasu se stavbou dle bodů 2) a 3) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 31.01.2020
 vedoucí odboru hospodářské správy 
  

 
 

 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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03/2020 do 02/2021 
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Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu firmě Nakladatelství C. H. Beck, s.r.o., 
Jungmannova 750/34, 110 00 Praha-Nové Město, IČO: 24146978 na přístup do právního 
informačního systému Beck-online na období 03/2020 - 02/2021 za cenu 170.478 Kč bez DPH. 

  
2) zmocňuje 
   

vedoucího odboru hospodářské správy  
k podpisu objednávky dle bodu 1) tohoto usnesení 
 

  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, 
 vedoucí odboru hospodářské správy 
  

 
 


