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Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 18.02.2020 
  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název zn.předkl. 

03240/RM1822/48 RM_M 0 Schválení programu 48. schůze rady města konané dne 

18.02.2020 

35 

03241/RM1822/48 RM_VH 1 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 

společnosti Technické služby, a.s. Slezská Ostrava 

45 

03242/RM1822/48 RM_VH 2 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 

společnosti OVANET a.s. 

45 

03243/RM1822/48 RM_M 2 Návrh na poskytnutí neinvestičních účelových dotací       

z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2020       

v oblasti Volný čas 

60 

03244/RM1822/48 RM_M 15 Ukončení projektu Poruba myslí na budoucnost 50 

03245/RM1822/48 RM_M 16 Zahájení přípravy a podání žádosti o nenávratný 

finanční příspěvek pro projekt “Malí kutilové” v rámci 

programu INTERREG V-A Slovenská republika - 

Česká republika 

50 

03246/RM1822/48 RM_M 17 Zahájení přípravy a podání žádosti o dotaci pro projekt 

“Objevujeme svět techniky” v rámci programu 

INTERREG V-A Česká republika - Polsko 2014-2020 

50 

03247/RM1822/48 RM_M 13 Návrh dodatku č.1 ke Smlouvě o výpůjčce             

č. 1568/2006/MP ze dne 10.8.2006 

25 

03248/RM1822/48 RM_VZ 3 Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na tisk dvou 

čísel publikace Ostrava Metropolitan Magazine v roce 

2020 

01 

03249/RM1822/48 RM_M 50 Návrh programu 13. zasedání zastupitelstva města, 

které se bude konat dne 4. března 2020 

28 

03250/RM1822/48 RM_M 12 Zahájení přípravy a podání žádosti o dotaci pro projekt 

“Řízení Strategie ITI ostravské aglomerace 2014-2020 

III.” 

38 

03251/RM1822/48 RM_M 38 Pravidelná informace o stavu projektů Průmyslová 

zóna Ostrava-Hrabová, Strategická průmyslová zóna 

Ostrava-Mošnov, Rozvojová zóna Hrušov             

a Vědecko-technologický park za II. pololetí roku 2019 

38 

03252/RM1822/48 RM_M 39 Smlouvy O spoluvystavování a prezentaci a Darovací 

smlouva k veletrhu MIPIM 2020 

38 

03253/RM1822/48 RM_M 40 Informace o stavu projektu Com.Unity.Lab 

financovaného z 85% z ERDF z programu      

URBACT III 

38 

03254/RM1822/48 RM_M 52 Projednání návrhu uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě  

o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb 

v obecném hospodářském zájmu s Moravskoslezským 

inovačním centrem Ostrava, a.s. a návrhu úprav stanov 

společnosti Moravskoslezské inovační centrum 

Ostrava, a.s. 
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03255/RM1822/48 RM_M 41 Návrh smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční 

dotace Ostravské organizaci vozíčkářů, spolku,  

na zabezpečení alternativní dopravy imobilních občanů 

09 

03256/RM1822/48 RM_M 10 Informace společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s.   

o vratce části kompenzace za veřejné služby za rok 

2019 

45 

03257/RM1822/48 RM_M 6 Návrh na změnu zástupce v dozorčí radě obchodní 

společnosti Společnost pro využití letiště 

Ostrava-Mošnov, a.s. 

28 

03258/RM1822/48 RM_M 7 Návrh na záměr města pronajmout část pozemku        

v k. ú. Mariánské Hory 

08 

03259/RM1822/48 RM_M 14 Návrh na záměr města pronajmout pozemky           

v k. ú. Hrušov, obec Ostrava 

08 

03260/RM1822/48 RM_M 19 Návrh na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti    

pro společnost MAHLE Behr Ostrava s.r.o. 

08 

03261/RM1822/48 RM_M 20 Návrh na uzavření smluv o budoucích smlouvách      

o zřízení věcných břemen pro společnost GasNet, s.r.o. 

08 

03262/RM1822/48 RM_M 21 Návrh na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti      

k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy, 

pro Letiště Ostrava, a.s. 

08 

03263/RM1822/48 RM_M 22 Návrh na zřízení služebnosti a uzavření smlouvy       

o zřízení služebnosti s fyz. osobami 

08 

03264/RM1822/48 RM_M 23 Návrh na souhlas s umístěním podzemního vedení 

přípojky NN včetně rozpojovací skříně, uzavření smluv 

o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, dohody 

o zrušení smlouvy o budoucí smlouvě                 

o zřízení věcného břemene a smlouvy o zřízení věcného 

břemene k pozemkům ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 

08 

03265/RM1822/48 RM_M 24 Návrh přijmout darem pozemek parc.č. 345/2            

v k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava 

08 

03266/RM1822/48 RM_M 28 Návrh na zplnomocnění společnosti CONTERA 

Investment VIII. s.r.o. 

08 

03267/RM1822/48 RM_M 33 Návrh na souhlas vlastníka pozemku s provedením 

staveb v k.ú. Hrušov, obec Ostrava, pro společnost 

CONTERA Investment VIII. s.r.o. ke stavebnímu 

řízení 

08 

03268/RM1822/48 RM_M 37 Návrh na koupi železniční točny v k. ú. Moravská 

Ostrava, obec Ostrava od spol. ČD Cargo, a.s., návrh  

na uzavření smlouvy o výpůjčce 

08 

03269/RM1822/48 RM_M 51 Návrh na souhlas s realizací stavby a návrh              

na uzavření nájemní smlouvy na část pozemku          

v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava se společností 

ELISTAV s.r.o. 

08 

03270/RM1822/48 RM_M 25 Uzavření Dodatku č. 6 ke Smlouvě o úvěru registrační 

číslo 714002200002, ev. č. 00653/2002/OFR/LPO    

ze dne 26.4.2002 
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03271/RM1822/48 RM_M 36 Úprava rozpočtu 07 

03272/RM1822/48 RM_M 46 Návrh na poskytnutí účelových dotací a příspěvku     

z rozpočtu statutárního města Ostravy na vzdělávání   

a talentmanagement na území SMO na rok 2020       

a 1. čtvrtletí 2021 

60 

03273/RM1822/48 RM_M 11 Uzavření licenční smlouvy mezi statutárním městem 

Ostrava a Ministerstvem školství, mládeže               

a tělovýchovy ohledně poskytnutí autorských práv        

v rámci projektu Rozvoj rovného přístupu             

ke vzdělávání ve městě Ostrava 

91 

03274/RM1822/48 RM_M 45 Program na podporu cizojazyčné výuky na území 

statutárního města Ostravy pro školní rok 2020/2021 

91 

03275/RM1822/48 RM_M 1 Návrh na poskytnutí jednoletých neinvestičních 

účelových dotací pro rok 2020 a neinvestičních 

příspěvků a transferů pro rok 2020 v oblasti kultury        

z rozpočtu statutárního města Ostrava 

60 

03276/RM1822/48 RM_M 3 Žádost Lidové konzervatoře a Múzické školy, 

příspěvkové organizace, o snížení odvodu za porušení 

rozpočtové kázně 

87 

03277/RM1822/48 RM_M 4 Žádost Knihovny města Ostravy, příspěvkové 

organizace, o prominutí odvodu za porušení rozpočtové 

kázně 

87 

03278/RM1822/48 RM_M 30 Návrh na poskytnutí neinvestičních účelových dotací 

pro rok 2020 v oblastech podpory osob s handicapem, 

prevence kriminality a zdravotnictví a návrh          

na poskytnutí finančního daru za účelem zabezpečení 

prevence kriminality 2020 

86 

03279/RM1822/48 RM_VZ 9 Veřejná zakázka “Průzkum spokojenosti               

s poskytovanými službami v pobytových zařízeních  

pro seniory”, poř. č. 11/2020 

86 

03280/RM1822/48 RM_M 34 Návrh na poskytnutí dotací Moravskoslezskému kraji 

na spolufinancování projektů “Kotlíkové dotace        

v Moravskoslezském kraji - 2. výzva” a “Kotlíkové 

dotace v Moravskoslezském kraji - 3. výzva” 

80 

03281/RM1822/48 RM_VZ 1 Vystavení objednávky na nákup 50-ti kusů čteček 

čárových kódů vůči spol. C SYSTEM CZ, a. s. 

83 

03282/RM1822/48 RM_VZ 2 Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytování služby 

videokonference se spol. K2 atmitec s.r.o. 

83 

03283/RM1822/48 RM_VZ 4 Veřejná zakázka malého rozsahu na nákup 

velkoobjemových tiskáren od společnosti Vidaron a.s. 

83 

03284/RM1822/48 RM_VZ 10 Veřejná zakázka malého rozsahu a uzavření smlouvy     

o poskytování služeb technické podpory                

se spol. IXPERTA s.r.o. 

83 

03285/RM1822/48 RM_M 49 Výtvarná soutěž na ztvárnění památníku obětem střelby 

v Poliklinice Fakultní nemocnice v Ostravě dne 

10. prosince 2019 
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03286/RM1822/48 RM_M 35 Návrh na uzavření smluvních vztahů s ČEZ Distribuce, 

a.s. v souvislosti se stavbami odboru investičního 

zahrnutými do kapitálového rozpočtu statutárního 

města Ostravy. 

05 

03287/RM1822/48 RM_M 42 Rekonstrukce a modernizace Domu kultury Poklad II - 

návrh Dodatku č. 1 

05 

03288/RM1822/48 RM_M 44 Návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo a smlouvě 

příkazní č. 2305/2019/OI/VZKÚ na vyhotovení 

dokumentace stavby “Rozšíření ul. Hlučínské před 

křižovatkou s ul. Slovenskou”, dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

05 

03289/RM1822/48 RM_M 47 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 

03290/RM1822/48 RM_M 48 Návrh na zpracování projektové dokumentace           

pro připravovanou akci ,,Stavební úpravy pro výměnu 

technologie čerpací stanice pohonných hmot pro LZS 

Ostrava´´ 

05 

03291/RM1822/48 RM_VZ 5 Veřejná zakázka “Energetické úspory MNO - zateplení 

objektu stravovacích provozů”, poř. č. 13/2020 

05 

03292/RM1822/48 RM_VZ 6 Veřejná zakázka “Rekonstrukce historické budovy 

bývalých jatek”, poř. č. 186/2019 

05 

03293/RM1822/48 RM_VZ 7 Veřejná zakázka “Parkovací objekty DK Poklad II. 

(PD+AČ+IČ)”, poř. č. 14/2019 

05 

03294/RM1822/48 RM_VZ 8 Veřejná zakázka “MSIC budova Piano, rekonstrukce 

střechy”, poř. č. 209/2019 

05 

03295/RM1822/48 RM_VZ 11 Předběžnou tržní konzultaci k veřejné zakázce          

s názvem ,,Koncertní hala města Ostravy – Výběr týmu 

Správce stavby“ 

05 

03296/RM1822/48 RM_M 5 Povolení výjimky ze stavební uzávěry kolem SDD 

“Antonín” v k.ú. Moravská Ostrava 

89 

03297/RM1822/48 RM_M 9 Rozhodnutí o pořízení změny Územního plánu Ostravy 

zkráceným postupem 

89 

03298/RM1822/48 RM_M 8 Návrh na naložení s neupotřebitelným majetkem          

v užívání Magistrátu města Ostravy 

84 

03299/RM1822/48 RM_M 18 Smlouva o provádění monitoringu rizikových dřevin na 

rok 2020-2022 

84 

03300/RM1822/48 RM_M 26 Návrh na souhlas ke stavbě na pozemku v katastrálním 

území obce Ostrava, jako vlastníka sousední 

nemovitosti 

84 

03301/RM1822/48 RM_M 43 Návrh na uzavření smlouvy o odvádění odpadních vod 

tlakovou kanalizací č. 0164/Vy pro objekt Pstružovská 

0164, Frýdlant nad Ostravicí, 739 11 

84 

03302/RM1822/48 RM_MZP 1 Návrh na poskytnutí bezúročných zápůjček 

zaměstnancům dle Statutu sociálního fondu 

zaměstnanců statutárního města Ostravy zařazených  

do Magistrátu města Ostravy 

36 
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Materiály, které byly staženy: 
  

 Materiál 
  

Název zn.předkl. 

  RM_M 31 Návrh na uzavření dodatků k veřejnoprávním 

smlouvám o poskytnutí víceletých neinvestičních 

účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy 

pro oblast sociální péče 

86 

  RM_M 27 Kácení dřevin na pozemcích ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy 

84 

  RM_M 29 Akční plán na rok 2020 ke Koncepci rodinné politiky 

na období 2019-2022 

87 

  RM_M 32 Program a podmínky na poskytování peněžních 

prostředků z výnosu daní z hazardních her pro oblast 

sociální péče pro rok 2020 včetně návrhu na vyhlášení 

výběrového řízení 

86 
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RM_M 0 
Schválení programu 48. schůze rady města konané dne 18.02.2020 
  
Usnesení číslo: 03240/RM1822/48 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
program 48. schůze rady města konané dne 18.02.2020 

  

 
RM_VH 1 
Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Technické 
služby, a.s. Slezská Ostrava 
  
Usnesení číslo: 03241/RM1822/48 

(zn.předkl.) 
45 

  
v působnosti valné hromady podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona o obchodních 
korporacích, obchodní společnosti Technické služby, a.s. Slezská Ostrava, se sídlem 
Čs. Armády 20, Ostrava-Slezská Ostrava, PSČ 710 00, IČO 476 74 725, jejímž jediným 
akcionářem je statutární město Ostrava 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
zprávu o provedení verifikace podnikatelského plánu pro rok 2020 a parametrů motivačního 

systému odměňování člena TOP managementu společnosti Technické služby, a.s. Slezská 

Ostrava dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
podnikatelský plán pro rok 2020 společnosti Technické služby, a.s. Slezská Ostrava dle přílohy 

č. 1 předloženého materiálu s úpravou 

  

3) určuje 

  
a souhlasí s motivačním systémem odměňování člena TOP managementu společnosti Technické 

služby, a.s. Slezská Ostrava pro rok 2020 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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4) schvaluje 

  
dodatek č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce člena představenstva společnosti 

Technické služby, a.s. Slezská Ostrava dle přílohy č. 2 a důvodové zprávy předloženého 

materiálu 

  

5) schvaluje 

  
smlouvu o výkonu funkce mezi společností Technické služby, a.s. Slezská Ostrava a členem 

představenstva společnosti dle přílohy č. 3 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

6) ukládá 

  
členu představenstva společnosti Technické služby, a.s. Slezská Ostrava 

realizovat podnikatelské aktivity společnosti v souladu se schváleným podnikatelským plánem 

na rok 2020 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s úpravou 

  

 Vyřizuje: Ing. Pavel Kollár, T: 30.06.2021 

 předseda představenstva společnosti 

  
 

RM_VH 2 
Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti OVANET a.s. 
  
Usnesení číslo: 03242/RM1822/48 

(zn.předkl.) 
45 

  
v působnosti valné hromady podle § 12 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, obchodní 
společnosti OVANET a.s., se sídlem Ostrava, Přívoz, Hájkova 1100/13, PSČ 702 00,     
IČO 25857568, jejímž jediným akcionářem je statutární město Ostrava 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
zprávu o provedení verifikace podnikatelského plánu pro rok 2020 a parametrů motivačního 

systému odměňování člena TOP managementu společnosti OVANET a.s. dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
podnikatelský plán na rok 2020 obchodní společnosti OVANET a.s. dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu s úpravou 
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3) určuje 

  
a souhlasí s motivačním systémem odměňování člena TOP managementu společnosti 

OVANET a.s. pro rok 2020 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

4) schvaluje 

  
dodatek č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce mezi společností OVANET a.s. a členem 

představenstva společnosti OVANET a.s. dle přílohy č. 2 a důvodové zprávy předloženého 

materiálu 

  

5) ukládá 

  
členu představenstva společnosti OVANET a.s. 

realizovat podnikatelské aktivity společnosti v souladu se schváleným podnikatelským plánem 

na rok 2020 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s úpravou 

  

 Vyřizuje: Ing. Michal Hrotík, T: 30.06.2021 

 člen představenstva 

  
6) souhlasí 

  
s určením mzdy osoby blízké členu představenstva společnosti dle přílohy č. 3 a důvodové 

zprávy předloženého materiálu 

  

 
RM_M 2 
Návrh na poskytnutí neinvestičních účelových dotací z rozpočtu 
statutárního města Ostravy pro rok 2020 v oblasti Volný čas 
  
Usnesení číslo: 03243/RM1822/48 

(zn.předkl.) 
60 

  
k usnesení č. 0503/ZM1822/8 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o neposkytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti Volný čas z rozpočtu 

statutárního města Ostravy pro rok 2020 žadatelům uvedeným v příloze č. 1 předloženého 

materiálu z důvodu vyřazení žádostí z výběrového řízení pro nesplnění formálních náležitostí 
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2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

vyhradit si rozhodnutí o poskytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti Volný čas         

z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2020 ve výši do 50 tis. Kč žadatelům uvedeným  

v příloze č. 2 předloženého materiálu 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí neinvestičních účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy 

pro rok 2020 příjemcům uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu, a to ve výši           

a za podmínek dle přílohy č. 2 a dle důvodové zprávy předloženého materiálu, a o uzavření 

veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestičních účelových dotací dle tohoto bodu usnesení, 

přílohy č. 3 a důvodové zprávy předloženého materiálu  

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

• s n i ž u j í 

neinvestiční transfery na ORJ 160 

na § 3421, pol. 5901, ÚZ 7105                                                           o               5 809 tis. Kč 

  

• z v y š u j í 

neinvestiční transfery na ORJ 160 

§ 3421, pol. 5212, ÚZ 7105                                                                  o              62 tis. Kč 

§ 3421, pol. 5221, ÚZ 7105                                                                   o            180 tis. Kč 

§ 3421, pol. 5222, ÚZ 7105                                                                   o          4 119 tis. Kč 

§ 3421, pol. 5223, ÚZ 7105                                                                   o             341 tis. Kč 

§ 3421, pol. 5229, ÚZ 7105                                                                   o               57 tis. Kč 

§ 3429, pol. 5222, ÚZ 7105                                                                   o             973 tis. Kč 

§ 3429, pol. 5212, ÚZ 7105                                                                  o              77 tis. Kč 
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5) ukládá 

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

předložit návrhy dle bodů 1) - 4) tohoto usnesení zastupitelstvu města na jeho zasedání        

dne 04.03.2020 

  

 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 04.03.2020 

 vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit 

  
 

RM_M 15 
Ukončení projektu Poruba myslí na budoucnost 
  
Usnesení číslo: 03244/RM1822/48 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 01205/RM1822/20 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s předloženou informací o ukončení projektu Poruba myslí na budoucnost spolufinancovaného  

z rozpočtu Moravskoslezského kraje od poskytovatele Moravskoslezského kraje se sídlem         

28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO: 70890692 

  

 
RM_M 16 
Zahájení přípravy a podání žádosti o nenávratný finanční příspěvek  pro 
projekt “Malí kutilové” v rámci programu INTERREG V-A Slovenská 
republika - Česká republika 
  
Usnesení číslo: 03245/RM1822/48 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se zahájením přípravy a s podáním žádosti o nenávratný finanční příspěvek pro projekt       

“Malí kutilové” z Fondu malých projektů programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká 

republika 2014 – 2020, vyhlášeného Regionem Bílé Karpaty, IČO 70849153 se sídlem       

nám. T. G. Masaryka 2433, 760 01 Zlín 
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2) žádá 

  
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

jako nositele projektu o zajištění veškerých úkonů spojených s přípravou projektu                

a předložením žádosti o dotaci a všech jejích příloh dle bodu 1) tohoto usnesení v souladu          

s podmínkami výzvy v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 

2014 – 2020 

  

 Vyřizuje: Ing. Zuzana Ožanová, T: 09.03.2020 

 starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  
3) žádá 

  
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

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

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Ing. Zuzana Ožanová, T: 31.05.2021 

 starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  
4) souhlasí 

  
s uzavřením Dohody o spolupráci partnerů na malém projektu “Malí kutilové” realizovaného   

z prostředků programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika mezi Statutárním 

městem Ostrava, městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz a partnery Mateřská škola, 

Klokočov č. 976, Mateřská škola Ostrava, Špálova 32, příspěvková organizace a Základní        

a mateřská škola Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace za účelem podání žádosti        

a realizace projektu “Malí kutilové” dle důvodové zprávy a přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 17 
Zahájení přípravy a podání žádosti o dotaci pro projekt “Objevujeme 
svět techniky” v rámci programu INTERREG V-A Česká republika - 
Polsko 2014-2020 
  
Usnesení číslo: 03246/RM1822/48 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se zahájením přípravy projektu a s podáním žádosti o dotaci na projekt “Objevujeme svět 

techniky” z Fondu mikroprojektů Euroregionu Silesia v rámci programu Interreg V-A Česká 

republika - Polsko 2014-2020, vyhlášeného Euroregionem Silesia, IČO 68941773 se sídlem 

Horní náměstí 69, 746 01 Opava 
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2) žádá 

  
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

jako nositele projektu o zajištění veškerých úkonů spojených s přípravou projektu                   

a předložením žádosti o dotaci a všech jejích příloh dle bodu 1) tohoto usnesení v souladu          

s podmínkami výzvy v rámci programu Interreg V-A Česká republika - Polsko 2014-2020 

  

 Vyřizuje: Ing. Zuzana Ožanová, T: 03.03.2020 

 starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  
3) žádá 

  
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

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

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Ing. Zuzana Ožanová, T: 31.12.2020 

 starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  
 

RM_M 13 
Návrh dodatku č.1 ke Smlouvě o výpůjčce č. 1568/2006/MP               
ze dne 10.8.2006 
  
Usnesení číslo: 03247/RM1822/48 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce č. 1568/2006/MP ze dne 10.8.2006          

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

a Mateřskou školou Ostrava-Hrušov, Na Liščině 12A/689, 711 00 Ostrava-Hrušov,          

IČO: 70995281 dle  přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
 

RM_VZ 3 
Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na tisk dvou čísel publikace 
Ostrava Metropolitan Magazine v roce 2020 
  
Usnesení číslo: 03248/RM1822/48 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 
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1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na tisk dvou čísel publikace Ostrava Metropolitan 

Magazine v roce 2020 společnosti CZECH PRINT CENTER, a.s., Černokostelecká 613/145, 

Malešice, 108 00 Praha 10, IČO: 43875548 na základě vyhodnocení nabídek zaslaných v reakci 

na hromadnou emailovou poptávku dle přílohy č. 1 předloženého materiálu ze dne 27.1.2020      

a uzavření smlouvy dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 50 
Návrh programu 13. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 
dne 4. března 2020 
  
Usnesení číslo: 03249/RM1822/48 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem programu 13. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat ve středu 4. března 

2020 od 9:00 hodin ve velké zasedací síni Radnice města Ostravy dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu s úpravou 

  

 
RM_M 12 
Zahájení přípravy a podání žádosti o dotaci pro projekt “Řízení Strategie 
ITI ostravské aglomerace 2014-2020 III.” 
  
Usnesení číslo: 03250/RM1822/48 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
zahájení přípravy a podání žádosti o dotaci pro projekt “Řízení Strategie ITI ostravské 

aglomerace 2014-2020 III.” v rámci výzvy č. 3 Operačního programu Technická pomoc, 

specifický cíl 1.3 Podpořit kapacity pro implementaci ESIF na nižší než národní úrovni       

dle předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostrava - odboru strategického rozvoje 

zajistit předložení žádosti o dotaci pro projekt dle bodu 1) tohoto usnesení v souladu            

s podmínkami výzvy č. 3 Operačního programu Technická pomoc 
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 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 28.02.2020 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
RM_M 38 
Pravidelná informace o stavu projektů Průmyslová zóna 
Ostrava-Hrabová, Strategická průmyslová zóna Ostrava-Mošnov, 
Rozvojová zóna Hrušov a Vědecko-technologický park za II. pololetí 
roku 2019 
  
Usnesení číslo: 03251/RM1822/48 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 02094/RM1822/31 
k usnesení č. 0435/ZM1822/8 
  
Rada města 

  
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 I. pololetí r. 2020 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 30.09.2020 

 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 II. pololetí roku 2019 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 04.03.2020 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 
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RM_M 39 
Smlouvy O spoluvystavování a prezentaci a Darovací smlouva             
k veletrhu MIPIM 2020 
  
Usnesení číslo: 03252/RM1822/48 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy o spoluvystavování a prezentaci na veletrhu MIPIM 2020 mezi statutárním 

městem Ostrava a společností: 

- Accolade s.r.o., se sídlem Sokolovská 394/17, PSČ 186 00, Karlín, Praha 8, IČO: 27851371; 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy o spoluvystavování a prezentaci na veletrhu MIPIM 2020 mezi statutárním 

městem Ostrava a společností: 

- RESIDOMO, s.r.o., se sídlem Gregorova 2582/3, PSČ 702 00, Moravská Ostrava,          

IČO: 05253268; 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu  

 

3) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy o spoluvystavování a prezentaci na veletrhu MIPIM 2020 mezi statutárním 

městem Ostrava a společností: 

- PointPark Properties s.r.o., se sídlem Na Florenci 2116/15, PSČ, 110 00, Praha 1,            

IČO: 28215061; 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu  

  

4) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy o spoluvystavování a prezentaci na veletrhu MIPIM 2020 mezi statutárním 

městem Ostrava a společností: 

- OSTRAVA AIRPORT MULTIMODAL PARK s.r.o., 28. října 3346/91, PSČ 702 00 Ostrava, 

IČO: 28938186; 
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dle přílohy č. 4 předloženého materiálu  

  

5) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy o spoluvystavování a prezentaci na veletrhu MIPIM 2020 mezi statutárním 

městem Ostrava a společností: 

- Contera Management s.r.o., Černokostelecká 2247, PSČ 251 01 Říčany, IČO: 28573510; 

dle přílohy č. 5 předloženého materiálu  

  

6) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy o spoluvystavování a prezentaci na veletrhu MIPIM 2020 mezi statutárním 

městem Ostrava a společností: 

- CTP Invest, spol. s r.o., Central Trade Park D1 1571, 396 01 Humpolec, IČO: 261 66 453; 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu  

  

7) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy o spoluvystavování a prezentaci na veletrhu MIPIM 2020 mezi statutárním 

městem Ostrava a společností: 

- Linkcity Czech Republic a.s., Praha 9, Na Harfě 337/3, PSČ 19005, IČO: 27071316; 

dle přílohy č. 7 předloženého materiálu  

  

8) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy o spoluvystavování a prezentaci na veletrhu MIPIM 2020 mezi statutárním 

městem Ostrava a společností: 

- Kinstellar, s.r.o., advokátní kancelář, Na příkopě 1096/19, Staré Město, 110 00 Praha,      

IČO: 26423782; 

dle přílohy č. 8 předloženého materiálu  

  

9) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy o spoluvystavování a prezentaci na veletrhu MIPIM 2020 mezi statutárním 

městem Ostrava a společností: 
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- PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář, se sídlem Jáchymova 26/2, PSČ 110 00, Praha 1,   

IČO: 26692392; 

dle přílohy č. 9 předloženého materiálu  

  

10) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy o spoluvystavování a prezentaci na veletrhu MIPIM 2020 mezi statutárním 

městem Ostrava a společností: 

- CASUA, spol. s r.o., se sídlem Běžecká 2407, 169 00 Praha 6, IČO: 44846908; 

dle přílohy č. 10 předloženého materiálu  

  

11) rozhodla 

  
uzavření Darovací smlouvy k veletrhu MIPIM 2020, jejímž předmětem je bezplatné přijetí 

daru, mezi statutárním městem Ostrava (obdarovaný) a společností (dárce): 

- Pivovary Staropramen, Nádražní 43/84, Praha 5, PSČ: 150 00, IČO: 24240711 

dle přílohy č. 11 předloženého materiálu  

  

 
RM_M 40 
Informace o stavu projektu Com.Unity.Lab financovaného z 85%        
z ERDF z programu URBACT III 
  
Usnesení číslo: 03253/RM1822/48 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 09397/RM1418/130 
k usnesení č. 0239/ZM1822/5 
k usnesení č. 2388/ZM1418/37 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
informaci o stavu projektu Com.Unity.Lab financovaného z 85% z ERDF z programu   

URBACT III 
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2) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

předložit informaci o stavu projektu Com.Unity.Lab financovaného z 85% z ERDF z programu 

URBACT III zastupitelstvu města 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 04.03.2020 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
RM_M 52 
Projednání návrhu uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí 
vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském 
zájmu s Moravskoslezským inovačním centrem Ostrava, a.s. a návrhu 
úprav stanov společnosti Moravskoslezské inovační centrum 
Ostrava, a.s. 
  
Usnesení číslo: 03254/RM1822/48 

(zn.předkl.) 
38 

k usnesení č. 08763/RM1418/122 
k usnesení č. 2185/ZM1418/34 
k usnesení č. 01464/RM1822/24 
k usnesení č. 0356/ZM1822/7 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby                 

za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu ev. č. 1453/2018/OSR ve znění Dodatku 

č. 1 mezi společností Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s., se sídlem Technologická 

372/2, 708 00 Ostrava-Pustkovec, IČO: 25379631, statutárním městem Ostrava                  

a Moravskoslezským krajem, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO: 70890692,         

dle přílohy č. 3 a č. 4 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

souhlasit na straně statutárního města Ostrava se změnou stanov společnosti Moravskoslezské 

inovační centrum Ostrava, a.s., dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 
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3) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 04.03.2020 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
 

RM_M 41 
Návrh smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace Ostravské 
organizaci vozíčkářů, spolku, na zabezpečení alternativní dopravy 
imobilních občanů 
  
Usnesení číslo: 03255/RM1822/48 

(zn.předkl.) 
09 

   
Rada města 

  
 
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města rozhodnout 

a) o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 410 tis. Kč Ostravské organizaci vozíčkářů, spolku, 

IČO: 66933579, se sídlem: Horymírova 3054/121, 700 30 Ostrava-Zábřeh, na zabezpečení 

alternativní dopravy imobilních občanů, 

b) o uzavření smlouvy dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí bod 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Břetislav Glumbík, T: 04.03.2020 

 vedoucí odboru dopravy 

  
 

RM_M 10 
Informace společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. o vratce části 
kompenzace za veřejné služby za rok 2019 
  
Usnesení číslo: 03256/RM1822/48 

(zn.předkl.) 
45 

  
Rada města 
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1) bere na vědomí 

  
informaci společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. o vratce části kompenzace za veřejné služby 

za rok 2019 poskytnuté na základě Dodatku č. 26 ke Smlouvě o veřejných službách               

v přepravě cestujících a poskytnutí kompenzací za veřejné služby, uzavřené mezi statutárním 

městem Ostrava a společností Dopravní podnik Ostrava a.s. z důvodu neplnění sjednaných 

dopravních výkonů v roce 2019 a způsobu provedení vratky  

  

 
RM_M 6 
Návrh na změnu zástupce v dozorčí radě obchodní společnosti 
Společnost pro využití letiště Ostrava-Mošnov, a.s. 
  
Usnesení číslo: 03257/RM1822/48 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

navrhnout v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, odvolat člena dozorčí rady obchodní společnosti 

Společnost pro využití letiště Ostrava-Mošnov, a.s., IČO: 607 92 914, se sídlem           

Mošnov č.p. 316, 742 51 Mošnov, a to 

Ing. IXXXX SXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXX XXXXXXX 

XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

navrhnout v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zástupce statutárního města Ostravy do dozorčí 

rady obchodní společnosti Společnost pro využití letiště Ostrava-Mošnov, a.s.,             

IČO: 607 92 914, se sídlem Mošnov č.p. 316, 742 51 Mošnov, a to 

Ing. VXXXXXX PXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXX XXXX XXXXX 

XXXX XXX XX XXXXX XXX XXX XXXXXXXXXX 
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3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

uložit delegovanému zástupci statutárního města Ostravy na valné hromadě obchodní 

společnosti Společnost pro využití letiště Ostrava-Mošnov, a.s., IČO: 607 92 914, se sídlem 

Mošnov č.p. 316, 742 51 Mošnov, hlasovat podle bodu 1) a 2) tohoto usnesení 

  

4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, MPA, T: 04.03.2020 

 vedoucí odboru legislativního a právního 

  
 
 

RM_M 7 
Návrh na záměr města pronajmout část pozemku v k. ú. Mariánské Hory 
  
Usnesení číslo: 03258/RM1822/48 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout část pozemku parc. č. p. 728/27, ostatní plocha, ostatní komunikace, 

o výměře 224 m2, k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, dle zákresu ve snímku, který je součástí 

přílohy č. 1 předloženého materiálu a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
RM_M 14 
Návrh na záměr města pronajmout pozemky v k. ú. Hrušov,          
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 03259/RM1822/48 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout pozemky v k. ú. Hrušov, obec Ostrava, a to: 

- parc. č. 1895/10 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1 m2, 

- parc. č. 2070/32 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 144 m2, 
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- část parc. č. 56/3 - ostatní plocha, zeleň o výměře 32 m2, 

- část parc. č. 302/31 - zahrada o výměře 31 m2, 

- část parc. č. 1895/6 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 73 m2, 

- část parc. č. 1895/8 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 705 m2, 

- část parc. č. 2067/4 - ostatní plocha, silnice o výměře 345 m2, 

- část parc. č. 2070/14 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1066 m2, 

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

s tím, že si vyhrazuje právo pronajmout shora uvedené pozemky a části pozemků jako celek nebo 

kterýkoliv pozemek nebo část pozemku jednotlivě, případně i více pozemků nebo části 

pozemků, přičemž si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
RM_M 19 
Návrh na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti pro společnost MAHLE 
Behr Ostrava s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 03260/RM1822/48 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně vlastníka zřídit služebnost, uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti - zřízení, vedení, 

provozování a údržby VTL plynovodní přípojky k pozemkům ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy: 

p. p. č. 813/26 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 813/27 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 813/28 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 813/30 - trvalý travní porost, 

p. p. č. 813/64 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

vše v k. ú. Mošnov, obec Mošnov, s oprávněným: 

MAHLE Behr Ostrava s.r.o. 

se sídlem Průmyslová 368, 742 51 Mošnov 

IČO 277 75 763 

 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 20 
Návrh na uzavření smluv o budoucích smlouvách o zřízení věcných 
břemen pro společnost GasNet, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 03261/RM1822/48 

(zn.předkl.) 
08 
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Rada města 

  
1) rozhodla 

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

a provozování STL plynovodu PE dn160 v pozemcích parc. č. 1071/56 - ostatní plocha, jiná 

plocha a parc. č. 1073/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace oba v k. ú. Třebovice ve Slezsku, 

obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, s budoucím oprávněným: 

GasNet, s.r.o. 

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

IČO 272 95 567 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

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

a provozování STL plynovodu OC DN 300 v pozemku parc. č. 1073/1 - ostatní plocha, ostatní 

komunikace v k. ú. Třebovice ve Slezsku, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy, s budoucím oprávněným: 

GasNet, s.r.o. 

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

IČO 272 95 567 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

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

a provozování STL plynovodu PE dn90 a STL plynovodní přípojky dn63 v pozemku           

parc. č. 2397/2 -  ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Martinov ve Slezsku,            

obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy s budoucím oprávněným: 

GasNet, s.r.o. 

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

IČO 272 95 567 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

 
 
 
 
 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 25/64  
 

RM_M 21 
Návrh na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti k pozemkům         
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, pro Letiště Ostrava, a.s. 
  
Usnesení číslo: 03262/RM1822/48 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

 
1) rozhodla 

  
na straně vlastníka zřídit věcné břemeno a uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti zřízení, 

provozování, údržby, provádění oprav a rekonstrukce přípojky NN k pozemkům ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy: 

p. p. č. 822/42 - ostatní plocha, manipulační plocha, 

p. p. č. 822/46 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k. ú. Mošnov, obec Mošnov, s oprávněným: 

Letiště Ostrava, a.s. 

se sídlem č.p. 401, 742 51 Mošnov, IČO 26827719 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 22 
Návrh na zřízení služebnosti a uzavření smlouvy o zřízení služebnosti   
s fyz. osobami 
  
Usnesení číslo: 03263/RM1822/48 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

kanalizační přípojky k pozemkům: 

p. p. č. 771/1 – lesní pozemek, 

p. p. č. 771/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

oba v k. ú. Heřmanice, obec Ostrava, 

s oprávněnými: 

manželé 

XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, datum narození XX XXX 

XXXXXXXX XXXXXXXX, datum narození XXX XX XXXX 

oba bydliště XXXXX XXXXX XXXXXXX, 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 
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RM_M 23 
Návrh na souhlas s umístěním podzemního vedení přípojky NN včetně 
rozpojovací skříně, uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene, dohody o zrušení smlouvy o budoucí smlouvě                 
o zřízení věcného břemene a smlouvy o zřízení věcného břemene           
k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy,                 
pro ČEZ Distribuce, a.s. 
  
Usnesení číslo: 03264/RM1822/48 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním podzemního vedení přípojky NN 0,4 kV včetně rozpojovací skříně na pozemku       

ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 2600/1 - trvalý travní porost 

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

  

ČEZ Distribuce, a.s. 

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

v rámci stavby “Ostrava-Stará Bělá 2600/4, příp. 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 vedení přípojky NN 0,4 kV včetně rozpojovací skříně k pozemku: 

parc. č. 2600/1 - trvalý travní porost 

v k. ú. Stará Bělá, 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 

  

3) souhlasí 

  
s umístěním podzemního vedení přípojky NN 0,4 kV v pozemcích ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy: 

p. p. č. 354/39 - ostatní plocha, jiná plocha, 

p. p. č. 1490/15 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k. ú. Zábřeh-Hulváky, obec Ostrava, pro:  
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ČEZ Distribuce, a.s. 

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

v rámci stavby “Ostrava, Zábřeh-Hulváky 281/2, NNk” 

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

  

4) rozhodla 

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

a provozování podzemního vedení přípojky NN 0,4 kV k pozemkům: 

p. p. č. 354/39 - ostatní plocha, jiná plocha, 

p. p. č. 1490/15 - ostatní plocha, ostatní komunikace  

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. 6 předloženého materiálu 

  

5) rozhodla 

  
na straně vlastníka uzavřít dohodu o zrušení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene  evid. č. 3400/2017/MJ ze dne 22. 11. 2017 k pozemku: 

p. p. č. 126/1 - ostatní plocha, zeleň  

v k. ú. Muglinov, 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. 9 předloženého materiálu 

  

6) rozhodla 

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

a provozování podzemního kabelového vedení NN včetně jistící skříně k pozemku ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy: 

parc. č. 1874/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k. ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava, s oprávněným: 

ČEZ Distribuce, a.s. 

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

dle přílohy č. 12 předloženého materiálu 
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rada města 
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RM_M 24 
Návrh přijmout darem pozemek parc.č. 345/2 v k.ú. Dubina u Ostravy, 
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 03265/RM1822/48 

(zn.předkl.) 
08 

 
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem přijmout darem 

pozemek parc.č. 345/2 v k.ú.  Dubina u Ostravy, obec Ostrava, 

ve vlastnictví XXXXXXXXX XXXXX, rok narození XXXXX XXXX XXXX XXXX  

a s návrhem na uzavření darovací smlouvy dle přílohy č. 3 předloženého materiálu  

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 04.03.2020 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 28 
Návrh na zplnomocnění společnosti CONTERA Investment VIII. s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 03266/RM1822/48 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně zmocnitele o uzavření “Dohody o plné moci” dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

pro zmocněnce: 

společnost CONTERA Investment VIII. s.r.o. 

se sídlem: Černokostelecká 2247, 251 01 Říčany 

IČO: 055 18 849, zapsaná v OR  vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 265026 

zastoupená: Peterem Bečárem, jednatelem třídy A, Ing. Dušanem Kastlem, jednatelem třídy B 

k  zastupování zmocnitele  v rozsahu “Dohody o plné moci” 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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RM_M 33 
Návrh na souhlas vlastníka pozemku s provedením staveb v k.ú. Hrušov, 
obec Ostrava, pro společnost CONTERA Investment VIII. s.r.o.             
ke stavebnímu řízení 
  
Usnesení číslo: 03267/RM1822/48 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

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

předpisů, s umístěním staveb: 

- Podnikatelská zóna Hrušov – Páteřní infrastruktura 

- Rozvojová zóna Ostrava – Hrušov 

umístěných na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Ostravy, a to: 

- parc. č. 56/3 – ostatní plocha, zeleň 

- parc. č. 302/31 – zahrada 

- parc. č. 1895/6 – ostatní plocha, jiná plocha 

- parc. č. 1895/8 – ostatní plocha, ostatní komunikace 

- parc. č. 1895/10 – ostatní plocha, ostatní komunikace 

- parc. č. 2067/4 – ostatní plocha, silnice 

- parc. č. 2070/14 – ostatní plocha, ostatní komunikace 

- parc. č. 2070/32 – ostatní plocha, ostatní komunikace 

vše v  k. ú. Hrušov, obec Ostrava 

dle situačních výkresů z projektové dokumentace, které jsou přílohou č. 3/1, 3/2, 3/3 a 3/4 

předloženého materiálu 

 
RM_M 37 
Návrh na koupi železniční točny v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 
od spol. ČD Cargo, a.s., návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce 
  
Usnesení číslo: 03268/RM1822/48 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout nabýt železniční lokomotivní točnu (technické zařízení), které stojí na pozemku 

parc. č. 1800/50 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, dle návrhu kupní smlouvy,           

která je přílohou č. 2 předloženého materiálu 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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a  uzavřít kupní smlouvu se společností 

ČD Cargo, a.s., se sídlem Praha 7 - Holešovice, Jankovcova 1569/2c, PSČ 170 00,          

IČO: 281 96 678, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

za dohodnutou kupní cenu 90.000,- Kč 

  

2) rozhodla 

  
na straně vypůjčitele o uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku parc. č. 1800/50 - ostatní 

plocha, dráha o výměře 154 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

se společností 

SLEZSKOMORAVSKÁ DRÁHA a. s., se sídlem Poděbradova 3360/13, Moravská Ostrava, 

702 00 Ostrava, IČO 476 76 965, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

za podmínky, že se statutární město Ostrava stane vlastníkem železniční lokomotivní točny 

(technického zařízení) uvedené v bodě 1) tohoto usnesení 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 04.03.2020 

 vedoucí odboru majetkového 

  
4) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy - odboru hospodářské správy 

zajistit činnosti související s převzetím a zajištěním železniční lokomotivní točny (technického 

zařízení), za podmínky, že dojde k uzavření kupní smlouvy dle přílohy č. 2 předloženého 

materiálu 

  

 Vyřizuje: Ing. René Bartoš, T: 03.04.2020 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

RM_M 51 
Návrh na souhlas s realizací stavby a návrh na uzavření nájemní 
smlouvy na část pozemku v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava          
se společností ELISTAV s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 03269/RM1822/48 

(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 
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Rada města 

  
1) souhlasí 

  
na straně vlastníka pozemku 

s užíváním části pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostrava p.p.č. 751/9, ost. plocha -  

ost. komunikace, o výměře 5 m2 v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava a části místní komunikace 

IV. třídy s označením 2d,  o výměře 5 m2, která se nachází na shora uvedené části pozemku, za 

účelem úpravy (předláždění) uvedené části místní komunikace z důvodu vybudování nového 

bezbariérového přístupu do místnosti s bankomatem Komerční banky a.s. umístěné v budově 

č. p. 1081, která je součástí pozemku p. č. st. 124/2 v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava 

pro společnost: 

ELISTAV s.r.o. 

se sídlem: Libušská 313/104, Písnice, 142 00 Praha 4 

IČO: 276 16 053 

v rámci stavby “Obměna bankomatu KB, vytvoření 24h zóny” 

  

2) rozhodla 

  
na straně pronajímatele 

o uzavření nájemní smlouvy na část pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostrava,          

p.p.č. 751/9, ost. plocha - ost. komunikace, o výměře 5 m2 v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava  

a část místní komunikace IV. třídy, s označením 2d, která se nachází na části předmětného 

pozemku o výměře 5 m2, (ul. 28. října) 

se společností 

ELISTAV s.r.o. 

se sídlem: Libušská 313/104, Písnice, 142 00 Praha 4 

IČO: 276 16 053 

na dobu určitou 29 dnů, za účelem předláždění části místní komunikace IV. třídy s označením 

2d, z důvodu vybudování nového bezbariérového přístupu do místnosti s bankomatem Komerční 

banky a.s. upraveného jako 24h zóna, v rámci realizace stavby “Obměna bankomatu KB, 

vytvoření 24h zóny”, za nájemné ve výši 440,- Kč/m2/rok, tj. 174,32 Kč/za celou dobu nájmu, 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

  

 
RM_M 25 
Uzavření Dodatku č. 6 ke Smlouvě o úvěru registrační číslo 
714002200002, ev. č. 00653/2002/OFR/LPO ze dne 26.4.2002 
  
Usnesení číslo: 03270/RM1822/48 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o uzavření Dodatku č. 6 ke Smlouvě o úvěru reg. č. 714002200002,             

evid. č. 00653/2002/OFR/LPO ze dne 26.4.2002 mezi Komerční bankou, a.s. se sídlem Praha 1, 

Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO 45317054  a statutárním městem Ostrava,   

Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO 00845451 ve znění dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

2) ukládá 

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

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

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 04.03.2020 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 36 
Úprava rozpočtu 
  
Usnesení číslo: 03271/RM1822/48 

(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 13307, ORJ 120 o 298 tis. Kč (A.1.) 

- běžné výdaje 

(B.1.) na ORJ 300, § 3719, pol. 5139, ÚZ 120500000, org. 113000000 o 391 tis. Kč 

                                            pol. 5164, ÚZ 120500000, org. 113000000 o 5 tis. Kč 

                                            pol. 5169, ÚZ 120500000, org. 113000000 o 2 124 tis. Kč 

                                            pol. 5901, org. 113000000 o 7 293 tis. Kč 

          na ORJ 135, § 3719, pol. 5011, ÚZ 120500000, org. 113000000 o 1 145 tis. Kč 

                                            pol. 5011, ÚZ 120100000, org. 113000000 o 287 tis. Kč 

                                            pol. 5031, ÚZ 120500000, org. 113000000 o 284 tis. Kč 

                                            pol. 5031, ÚZ 120100000, org. 113000000 o 71 tis. Kč 

                                            pol. 5032, ÚZ 120500000, org. 113000000 o 103 tis. Kč 

                                            pol. 5032, ÚZ 120100000, org. 113000000 o 26 tis. Kč 

          na ORJ 130, § 3719, pol. 5173, ÚZ 120500000, org. 113000000 o 40 tis. Kč 



Statutární město Ostrava 
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                                            pol. 5173, ÚZ 120100000, org. 113000000 o 10 tis. Kč 

na § 6171, pol. 5660, ORJ 132 o 270 tis. Kč (B.2.) 

(C.1.) na ORJ 230, § 2321, pol. 5169, ÚZ 92 o 550 tis. Kč 

                                            pol. 5171 o 3 000 tis. Kč 

                                            pol. 5169 o 200 tis. Kč 

(C.3.) na ORJ 135, § 6171, pol. 5169 o 8 tis. Kč 

                               § 6112, pol. 5169 o 2 tis. Kč 

(C.4.) na ORJ 160, § 4339, pol. 5139, ÚZ 7316 o 350 tis. Kč 

                                            pol. 5169, ÚZ 7316 o 820 tis. Kč 

                                            pol. 5175, ÚZ 7316 o 30 tis. Kč 

(C.6.) na ORJ 300, § 3639, pol. 5139, ÚZ 112500000, org. 115000000 o 8 tis. Kč 

                                                             ÚZ 112100000, org. 115000000 o 1 tis. Kč 

- kapitálové výdaje 

(C.1.) na ORJ 230, § 2321, pol. 6121, ÚZ 95, org. 7421 o 7 600 tis. Kč 

                                                             org. 7421 o 2 100 tis. Kč 

na § 2219, pol. 6121, ORJ 210, org. 3277000000 o 7 tis. Kč (C.2.) 

na § 3639, pol. 6122, ORJ 136 o 199 tis. Kč (C.7.) 

- neinvestiční transfery 

na § 3529, pol. 5336, ÚZ 13307, ORJ 170, org. 4245 o 298 tis. Kč (A.1.) 

 

- investiční transfery 

(C.5.) na ORJ 180, § 4357, pol. 6351, org. 34 o 3 900 tis. Kč 

                                                             org. 35 o 170 tis. Kč 

                                                             org. 38 o 250 tis. Kč 

 

z v y š u j e 

- účelová rezerva na předfinancování a spolufinancování projektů 

na § 6409, pol. 5901, ÚZ 6330, ORJ 120 o 485 tis. Kč (B.1.) 

- financování 

na pol. 8115, ÚZ 120500000, ORJ 120, org. 113000000 o 11 870 tis. Kč (B.1.) 

na pol. 8115, ORJ 120 o 270 tis. Kč (B.2.) 

 

s n i ž u j í 

- běžné výdaje 

na § 3719, pol. 5901, ORJ 300, org. 113000000 o 394 tis. Kč (B.1.)  

na § 3699, pol. 5021, ORJ 210 o 7 tis. Kč (C.2.) 

na § 6171, pol. 5167, ORJ 135 o 10 tis. Kč (C.3.) 

na § 4339, pol. 5901, ÚZ 7316, ORJ 160 o 1 200 tis. Kč (C.4.) 

(C.6.) na ORJ 300, § 3639, pol. 5169, ÚZ 112500000, org. 115000000 o 8 tis. Kč 

                                                             ÚZ 112100000, org. 115000000 o 1 tis. Kč 

- kapitálové výdaje 
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(C.1.) na ORJ 230, § 2321, pol. 6121, ÚZ 95, org. 7096 o 550 tis. Kč 

                               § 6409, pol. 6901 o 3 200 tis. Kč 

                               § 2321, pol. 6121, ÚZ 95, org. 7361 o 7 600 tis. Kč 

                                                             org. 7361 o 2 100 tis. Kč 

na § 6171, pol. 6122, ORJ 136 o 199 tis. Kč 

- investiční transfery 

(C.5.) na ORJ 180, § 4350, pol. 6351, org. 34 o 3 900 tis. Kč 

                                                             org. 35 o 170 tis. Kč 

                                                             org. 38 o 250 tis. Kč 

  

2) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 28.02.2020 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

 
RM_M 46 
Návrh na poskytnutí účelových dotací a příspěvku z rozpočtu 
statutárního města Ostravy na vzdělávání a talentmanagement na území 
SMO na rok 2020 a 1. čtvrtletí 2021 
  
Usnesení číslo: 03272/RM1822/48 

(zn.předkl.) 
60 

  
k usnesení č. 02118/RM1822/31 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

a) rozhodnout o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2020 

a 1. čtvrtletí 2021 v oblasti vzdělávání a talentmanagementu subjektům dle Přílohy č. 1 

předloženého materiálu v celkové výši 22 100 tis. Kč 

b) rozhodnout o neposkytnutí účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 

2020 a 1. čtvrtletí 2021 v oblasti vzdělávání a talentmanagementu subjektům dle Přílohy č. 2 

předloženého materiálu z důvodu, které jsou ve vztahu k jednotlivým žadatelům uvedeny        

v předloženém materiálu 
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2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

a) rozhodnout o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu 

statutárního města Ostravy pro rok 2020 a 1. čtvrtletí 2021 v oblasti vzdělávání                 

a talentmanagementu mezi statutárním městem Ostrava a subjekty uvedenými v bodě 1)           

písm. a) tohoto usnesení dle Přílohy č. 1 a Přílohy č. 3 předloženého materiálu 

b) rozhodnout o zaslání sdělení o neposkytnutí účelových dotací z rozpočtu statutárního města 

Ostravy pro rok 2020 a 1. čtvrtletí 2021 v oblasti vzdělávání a talentmanagementu subjektům dle 

bodu 1) písm. b) tohoto usnesení a Přílohy č. 2 a Přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

snižují 

běžné výdaje na § 3299, pol. 5901, ÚZ 7113, ORJ 140                    o 22.100 tis. Kč 

zvyšují 

neinvestiční transfery 

na § 3299, pol. 5213, ÚZ 7113, ORJ 140                                          o 2.137 tis. Kč 

na § 3299, pol. 5222, ÚZ 7113, ORJ 140                                          o 4.350 tis. Kč 

na § 3299, pol. 5332, ÚZ 7113, ORJ 140                                          o 5.650 tis. Kč 

na § 3299, pol. 5339, ÚZ 7113, ORJ 140                                          o 2.000 tis. Kč 

investiční transfery 

na § 3299, pol. 6313, ÚZ 7113, ORJ 140                                          o 363 tis. Kč  

na § 3299, pol. 6322, ÚZ 7113, ORJ 140                                          o 4.600 tis. Kč 

na § 3299, pol. 6352, ÚZ 7113, ORJ 140                                          o 3.000 tis. Kč 

  

4) ukládá 

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

předložit návrhy dle bodů 1) až 3) tohoto usnesení zastupitelstvu města na jeho jednání dne 

04.03.2020 

  

 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 04.03.2020 

 vedoucí odboru školství a sportu 

  
5) rozhodla 

  
a) o poskytnutí účelových příspěvků z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2020           

a 1. čtvrtletí 2021 v oblasti vzdělávání a talentmanagementu příspěvkovým organizacím 

zřizovaným statutárním městem Ostrava a městskými obvody dle Přílohy č. 5 předloženého 
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materiálu v celkové výši 14 900 tis. Kč 

b) o neposkytnutí účelových příspěvků z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2020       

a 1. čtvrtletí 2021 v oblasti vzdělávání a talentmanagementu příspěvkovým organizacím 

zřizovaným statutárním městem Ostrava a městskými obvody dle Přílohy č. 6 z důvodů,          

které jsou ve vztahu k jednotlivým žadatelům uvedeny v předloženém materiálu 

  

6) rozhodla 

  
a) o zaslání Sdělení o poskytnutí příspěvků z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2020 

a 1. čtvrtletí 2021 v oblasti vzdělávání a talentmanagementu příspěvkovým organizacím        

dle bodu 5) písm. a) tohoto usnesení a Přílohy č. 5 a Přílohy č. 7 předloženého materiálu 

b) o zaslání Sdělení o neposkytnutí příspěvků z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 

2020 a 1. čtvrtletí 2021 v oblasti vzdělávání a talentmanagementu příspěvkovým organizacím 

dle bodu 5) písm. b) tohoto usnesení a Přílohy č. 6 a Přílohy č. 8 předloženého materiálu 

  

7) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

 

snižují 

běžné výdaje na § 3299, pol. 5901, ÚZ 7113, ORJ 140                         o 14.900 tis. Kč 

zvyšují 

neinvestiční příspěvky 

na § 3299, pol. 5331, ÚZ 7113, ORJ 140                                                o 12.637 tis. Kč 

na § 3299, pol. 5331, ÚZ 7113, ORG 81, ORJ 140                                 o      550 tis. Kč 

na § 3299, pol. 5331, ÚZ 7113, ORG 83, ORJ 140                                 o      500 tis. Kč 

na § 3299, pol. 5331, ÚZ 7113, ORG 84, ORJ 140                                 o      640 tis. Kč 

investiční příspěvky 

na § 3299, pol. 6351, ÚZ 7113, ORJ 140                                                o       513 tis. Kč 

na § 3299, pol. 6351, ÚZ 7113, ORG 84 ,ORJ 140                                 o        60 tis. Kč 

  

8) schvaluje 

   

úpravu závazného ukazatele 

 

zvýšení neinvestičních příspěvků 

Středisko volného času Korunka, Ostrava - Mariánské Hory, p.o.                          o 550 tis. Kč 

Dům dětí a mládeže, Ostrava - Poruba, p.o.                                                            o 500 tis. Kč 

Středisko volného času, Ostrava - Moravská Ostrava, p.o.                                     o 640 tis. Kč 

 

 

zvýšení investičních příspěvků 

Středisko volného času, Ostrava - Moravská Ostrava, p.o.                                     o  60 tis. Kč 
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9) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat rozpočtové opatření dle bodu 7) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 29.02.2020 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 11 
Uzavření licenční smlouvy mezi statutárním městem Ostrava              
a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ohledně poskytnutí 
autorských práv v rámci projektu Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání 
ve městě Ostrava 
  
Usnesení číslo: 03273/RM1822/48 

(zn.předkl.) 
91 

Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně poskytovatele o uzavření licenční smlouvy mezi statutárním městem Ostrava          

a nabyvatelem MŠMT (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 529/5,  

Malá Strana, 118 00 Praha 1, IČO: 00022985) k bezúplatnému poskytnutí nevýhradního 

oprávnění k výkonu práva užít autorské dílo, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 45 
Program na podporu cizojazyčné výuky na území statutárního města 
Ostravy pro školní rok 2020/2021 
  
Usnesení číslo: 03274/RM1822/48 

(zn.předkl.) 
91 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

a) schválit Program na podporu cizojazyčné výuky na území statutárního města Ostravy       

pro školní rok 2020/2021 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

b) schválit návrhy vzorové smlouvy a vzorového sdělení o poskytnutí peněžních prostředků     

z rozpočtu statutárního města Ostravy, které jsou součástí programu, dle příloh č. 4             

a 5 předloženého materiálu 
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c) schválit návrh vyhlášení výběrového řízení Programu na podporu cizojazyčné výuky        

na území statutárního města Ostravy pro školní rok 2020/2021 dle přílohy č. 6 předloženého 

materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o vyhlášení výběrového řízení Programu na podporu cizojazyčné výuky na území 

statutárního města Ostravy pro školní rok 2020/2021 dle přílohy č. 6 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: 04.03.2020 

 vedoucí odboru školství a sportu 

  
 

RM_M 1 
Návrh na poskytnutí jednoletých neinvestičních účelových dotací         
pro rok 2020 a neinvestičních příspěvků a transferů pro rok 2020         
v oblasti kultury z rozpočtu statutárního města Ostrava 
  
Usnesení číslo: 03275/RM1822/48 

(zn.předkl.) 
60 

  
k usnesení č. 0504/ZM1822/8 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
zprávu komise kultury RM - grantové komise uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o neposkytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti kultury z rozpočtu 

statutárního města Ostravy pro rok 2020 žadatelům uvedeným v příloze č. 2 předloženého 

materiálu z důvodu vyřazení žádostí z výběrového řízení pro nesplnění formálních náležitostí 
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3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o neposkytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti kultury z rozpočtu 

statutárního města Ostravy pro rok 2020 žadatelům uvedeným v příloze č. 3 předloženého 

materiálu z věcných důvodů 

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o poskytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti kultury z rozpočtu 

statutárního města Ostravy pro rok 2020 ve výši do 50 tis. Kč žadatelům uvedeným v příloze   

č. 4 předloženého materiálu 

  

5) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí jednoletých neinvestičních účelových dotací z rozpočtu statutárního 

města Ostravy pro rok 2020 příjemcům dotací uvedeným v příloze č. 4 předloženého materiálu,  

a to ve výši dle přílohy č. 4, a dle důvodové zprávy předloženého materiálu a o uzavření 

veřejnoprávních smluv o poskytnutí jednoletých neinvestičních účelových dotací mezi 

statutárním městem Ostrava a příjemci neinvestičních účelových dotací dle tohoto bodu 

usnesení, přílohy č. 5 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

6) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

- s n i ž u j í 

ostatní neinvestiční výdaje na ORJ 160 

na § 3392, pol. 5901, ÚZ 7101 o 9 400 tis. Kč 

na § 3392, pol. 5901, ÚZ 7102 o 150 tis. Kč 

 - z v y š u j í 

neinvestiční transfery na ORJ 160 

na § 3311, pol. 5213, ÚZ 7101 o 600 tis. Kč 
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na § 3311, pol. 5213, ÚZ 7101, org. 4257 o 10 tis. Kč 

na § 3311, pol. 5221, ÚZ 7101 o 750 tis. Kč 

na § 3311, pol. 5222, ÚZ 7101 o 880 tis. Kč 

na § 3312, pol. 5212, ÚZ 7101 o 290 tis. Kč 

na § 3312, pol. 5221, ÚZ 7101 o 30 tis. Kč 

na § 3312, pol. 5222, ÚZ 7101 o 810 tis. Kč 

na § 3312, pol. 5223, ÚZ 7101 o 40 tis. Kč 

na § 3313, pol. 5212, ÚZ 7101 o 40 tis. Kč 

na § 3313, pol. 5213, ÚZ 7101 o 150 tis. Kč 

na § 3313, pol. 5222, ÚZ 7101 o 250 tis. Kč 

na § 3315, pol. 5213, ÚZ 7101 o 120 tis. Kč 

na § 3315, pol. 5221, ÚZ 7101 o 100 tis. Kč 

na § 3315, pol. 5222, ÚZ 7101 o 300 tis. Kč 

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

na § 3316, pol. 5213, ÚZ 7101 o 120 tis. Kč 

na § 3316, pol. 5222, ÚZ 7101 o 190 tis. Kč 

na § 3317, pol. 5213, ÚZ 7101 o 150 tis. Kč 

na § 3317, pol. 5222, ÚZ 7101 o 50 tis. Kč 

na § 3319, pol. 5212, ÚZ 7101 o 150 tis. Kč 

na § 3319, pol. 5213, ÚZ 7101 o 450 tis. Kč 

na § 3319, pol. 5213, ÚZ 7101, org. 4259 o 170 tis. Kč 

na § 3319, pol. 5221, ÚZ 7101 o 120 tis. Kč 

na § 3319, pol. 5222, ÚZ 7101 o 3 245 tis. Kč 

na § 3319, pol. 5223, ÚZ 7101 o 55 tis. Kč 

neinvestiční transfery na ORJ 160 
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na § 3312, pol. 5332, ÚZ 7101 o 30 tis. Kč 

na § 3312, pol. 5339, ÚZ 7101 o 70 tis. Kč 

na § 3317, pol. 5332, ÚZ 7101 o 60 tis. Kč 

na § 3319, pol. 5332, ÚZ 7101 o 120 tis. Kč 

na § 3319, pol. 5339, ÚZ 7101 o 50 tis. Kč 

  

7) ukládá 

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

předložit návrhy dle bodů 2) – 6) tohoto usnesení zastupitelstvu města na jeho zasedání dne 

04.03.2020 

  

 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 04.03.2020 

 vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit 

  
8) rozhodla 

  
o poskytnutí neinvestičních účelových příspěvků příspěvkovým organizacím a transferů 

městským obvodům z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2020 příjemcům uvedeným v 

přílohách č. 6, 7 předloženého materiálu, a to ve výši dle příloh č. 6, 7 a za podmínek         

pro poskytnutí příspěvků a transferů uvedených v přílohách č. 8, 9 a v důvodové zprávě 

předloženého materiálu 

  

9) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

- s n i ž u j í 

ostatní neinvestiční výdaje na ORJ 160 

na § 3392, pol. 5901, ÚZ 7102 o 4 580 tis. Kč 

 - z v y š u j í 

neinvestiční příspěvky na ORJ 160 

na § 3311, pol. 5331, ÚZ 7102, org. 43 o 150 tis. Kč 

na § 3311, pol. 5331, ÚZ 7102, org. 4234 o 600 tis. Kč 

na § 3311, pol. 5331, ÚZ 7102, org. 4240 o 150 tis. Kč 
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na § 3312, pol. 5331, ÚZ 7102 o 200 tis. Kč 

na § 3312, pol. 5331, ÚZ 7102, org. 4212 o 630 tis. Kč 

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

na § 3319, pol. 5331, ÚZ 7102 o 1 470 tis. Kč 

na § 3319, pol. 5331, ÚZ 7102, org. 4214 o 20 tis. Kč 

na § 3319, pol. 5331, ÚZ 7102, org. 4215 o 80 tis. Kč 

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

převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody na ORJ 120 

na § 6330, pol. 5347, ÚZ 7102, org. 503 o 320 tis. Kč 

na § 6330, pol. 5347, ÚZ 7102, org. 505 o 230 tis. Kč 

na § 6330, pol. 5347, ÚZ 7102, org. 512 o 100 tis. Kč 

na § 6330, pol. 5347, ÚZ 7102, org. 513 o 100 tis. Kč 

na § 6330, pol. 5347, ÚZ 7102, org. 516 o 300 tis. Kč 

na § 6330, pol. 5347, ÚZ 7102, org. 524 o 130 tis. Kč 

Městský obvod Slezská Ostrava 

- zvýší 

převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 7102, org. 503, o 320 tis. Kč 

běžné výdaje na § 33xx, pol. 5xxx, ÚZ 7102, o 320 tis. Kč 

Městský obvod Poruba 

- zvýší 

převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 7102, org. 505, o 230 tis. Kč 

běžné výdaje na § 33xx, pol. 5xxx, ÚZ 7102, o 230 tis. Kč 

Městský obvod Lhotka 

- zvýší 

převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 7102, org. 512, o 100 tis. Kč 

běžné výdaje na § 33xx, pol. 5xxx, ÚZ 7102, o 100 tis. Kč 
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Městský obvod Hošťálkovice 

- zvýší 

převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 7102, org. 513, o 100 tis. Kč 

běžné výdaje na § 33xx, pol. 5xxx, ÚZ 7102, o 100 tis. Kč 

Městský obvod Michálkovice 

- zvýší 

převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 7102, org. 516, o 300 tis. Kč 

běžné výdaje na § 33xx, pol. 5xxx, ÚZ 7102, o 300 tis. Kč 

Městský obvod Plesná 

- zvýší 

převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 7102, org. 524, o 130 tis. Kč 

běžné výdaje na § 33xx, pol. 5xxx, ÚZ 7102, o 130 tis. Kč 

  

10) schvaluje 

  
úpravu závazných ukazatelů - zvýšení neinvestičních příspěvků 

Čtyřlístku – centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, 

příspěvkové organizaci o 150 tis. Kč 

Národnímu divadlu moravskoslezskému, příspěvkové organizaci o 600 tis. Kč 

Divadlu loutek Ostrava, příspěvkové organizaci o 150 tis. Kč 

Janáčkově filharmonii Ostrava, příspěvkové organizaci o 630 tis. Kč 

Knihovně města Ostravy, příspěvkové organizaci o 20 tis. Kč 

Ostravskému muzeu, příspěvkové organizaci o 80 tis. Kč 

Lidové konzervatoři a Múzické škole, příspěvkové organizaci o 100 tis. Kč 

  

11) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 9) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 29.02.2020 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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RM_M 3 
Žádost Lidové konzervatoře a Múzické školy, příspěvkové organizace,  
o snížení odvodu za porušení rozpočtové kázně 
  
Usnesení číslo: 03276/RM1822/48 

(zn.předkl.) 
87 

  
k usnesení č. 03112/RM1822/45 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o snížení odvodu o částku 38.000,00 Kč uloženého za porušení rozpočtové kázně právnické 

osobě Lidová konzervatoř a Múzická škola, příspěvková organizace, IČO 00850021, se sídlem 

Wattova 430/5, 702 00 Ostrava - Přívoz, ponechání odvodu ve výši 6.667.24 Kč a vydání 

rozhodnutí o snížení odvodu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 4 
Žádost Knihovny města Ostravy, příspěvkové organizace, o prominutí 
odvodu za porušení rozpočtové kázně 
  
Usnesení číslo: 03277/RM1822/48 

(zn.předkl.) 
87 

  
k usnesení č. 03112/RM1822/45 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o prominutí odvodu uloženého za porušení rozpočtové kázně právnické osobě Knihovna města 

Ostravy, příspěvková organizace, IČO 00097586, se sídlem 28. října 289/2, 702 00 Ostrava 

- Moravská Ostrava a vydání rozhodnutí o prominutí odvodu dle přílohy č. 3 předloženého 

materiálu 

  

 
RM_M 30 
Návrh na poskytnutí neinvestičních účelových dotací pro rok 2020       
v oblastech podpory osob s handicapem, prevence kriminality 
a zdravotnictví a návrh na poskytnutí finančního daru za účelem 
zabezpečení prevence kriminality 2020 
  
Usnesení číslo: 03278/RM1822/48 

(zn.předkl.) 
86 

  
Rada města 
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1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o: 

 

- poskytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti podpory osob s handicapem na rok 2020 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

 

- uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti podpory osob           

s handicapem na rok 2020 dle návrhu uvedeného v příloze č. 11 předloženého materiálu   

s žadateli uvedenými v příloze č. 1 předloženého materiálu s výjimkou žadatelů s pořadovým 

číslem 47 až 57 

 

-  uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti podpory osob          

s handicapem na rok 2020 dle návrhu uvedeného v příloze č. 12 předloženého 

materiálu s žadateli uvedenými v příloze č. 1 předloženého materiálu s pořadovým číslem               

47 až 57 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o: 

 

- neposkytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti podpory osob s handicapem na  rok 

2020 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu z důvodů, které jsou ve vztahu k jednotlivým 

žadatelům uvedeny v téže příloze 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o: 

- poskytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti prevence kriminality na rok 2020          

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

- uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti prevence kriminality  

na rok 2020 dle návrhu uvedeného v příloze č. 11 předloženého materiálu s žadateli uvedenými  

v příloze č. 4 předloženého materiálu 
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4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o: 

- neposkytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti prevence kriminality na  rok 2020   

dle přílohy č. 5 předloženého materiálu z důvodů, které jsou ve vztahu k jednotlivým žadatelům 

uvedeny v téže příloze 

  

5) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o: 

- poskytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti zdravotnictví na rok 2020 dle přílohy č. 7 

předloženého materiálu 

- uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti zdravotnictví na rok 

2020 dle návrhu uvedeného v příloze č. 11 předloženého materiálu s žadateli uvedenými        

v příloze č. 7 předloženého materiálu 

  

6) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o: 

 

- neposkytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti zdravotnictví na  rok 2020 dle přílohy 

č. 8 předloženého materiálu z důvodů, které jsou ve vztahu k jednotlivým žadatelům uvedeny   

v téže příloze 

  

7) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit: 

- finanční rezervu v oblasti podpory osob s handicapem v celkové výši 750.000 Kč 

Finanční rezerva je alokována v rozpočtu ORJ 180 pro řešení mimořádných okolností či nově 

vzniklých potřeb v průběhu roku 2020 a pro rozvoj souvisejících aktivit dle 5.KP 

 - finanční rezervu v oblasti prevence kriminality v celkové výši 220.000 Kč 
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Finanční rezerva je alokována v rozpočtu ORJ 180 pro řešení mimořádných okolností či nově 

vzniklých potřeb v průběhu roku 2020 a pro rozvoj souvisejících aktivit dle 5.KP 

 - finanční rezervu v oblasti zdravotnictví v celkové výši 300.000 Kč 

Finanční rezerva je alokována v rozpočtu ORJ 170 pro řešení mimořádných okolností či nově 

vzniklých potřeb v průběhu roku 2020 

  

8) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o: 

- poskytnutí finančních darů z rozpočtu statutárního města Ostravy ORJ 180 ozbrojeným 

bezpečnostním sborům České republiky dle přílohy č. 10 předloženého materiálu 

- uzavření darovacích smluv dle přílohy č. 13 a č. 14 předloženého materiálu 

  

9) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se v oblasti podpora osob s handicapem: 

- snižují běžné výdaje na § 4399, pol. 5909, ÚZ 7106, ORJ 180             o           14 307 tis. Kč 

- snižují běžné výdaje na § 4399, pol. 5909, ÚZ 7303, ORJ 180            o             955 tis. Kč 

 

- zvyšují se neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 

§ 4399, pol. 5221, ÚZ 7106, ORJ 180                                                    o          3 260 tis. Kč 

§ 4399, pol. 5222, ÚZ 7106, ORJ 180                                                    o          4 968 tis. Kč 

§ 4399, pol. 5223, ÚZ 7106, ORJ 180                                                    o          4 467 tis. Kč 

 

 

-zvyšují neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám 

§ 4399, pol. 5213, ÚZ 7106, ORJ 180                                                    o          2 567 tis. Kč 

  

schválit rozpočtové opatření, kterým se v oblasti prevence kriminality: 
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- snižují běžné výdaje na § 4349, pol. 5909, ÚZ 7401, ORJ 180            o          8 593 tis. Kč 

 

- zvyšují se neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 

§ 4349, pol. 5221, ÚZ 7401, ORJ 180                                                    o          3 362 tis. Kč 

§ 4349, pol. 5222, ÚZ 7401, ORJ 180                                                    o          4 209 tis. Kč 

§ 4349, pol. 5223, ÚZ 7401, ORJ 180                                                    o             232 tis. Kč 

 - zvyšují se neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám 

§ 4349, pol. 5212, ÚZ 7401, ORJ 180                                                    o              168 tis. Kč 

 

- zvyšují se ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 

§ 4349, pol. 5319, ÚZ 7401, ORJ 180                                                    o              267 tis. Kč 

  

- zvyšují neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 

§ 4349, pol. 5339, ÚZ 7401, ORJ 180                                                    o              355 tis. Kč 

  

schválit rozpočtové opatření, kterým se v oblasti zdravotnictví: 

 

- snižují běžné výdaje na § 3549, pol. 5909, ÚZ 7700, ORJ 170            o          3 400 tis. Kč 

 

- zvyšují se neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 

§ 3549, pol. 5221, ÚZ 7700, ORJ 170                                                    o          1 055 tis. Kč 

§ 3549, pol. 5222, ÚZ 7700, ORJ 170                                                    o          1 145 tis. Kč 

§ 3549, pol. 5223, ÚZ 7700, ORJ 170                                                    o          1 200 tis. Kč 

  

10) ukládá 

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

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí a schválení návrhy uvedené v bodech               

1) až 9) tohoto usnesení  
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 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 04.03.2020 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
 

RM_VZ 9 
Veřejná zakázka “Průzkum spokojenosti s poskytovanými službami       
v pobytových zařízeních pro seniory”, poř. č. 11/2020 
  
Usnesení číslo: 03279/RM1822/48 

(zn.předkl.) 
86 

Rada města 

  
1) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

- snižuje rozpočtová rezerva na: 

  ORJ 120, § 6409, pol. 5901 o                    460 tis. Kč 

- zvyšují běžné výdaje na: 

  ORJ 180, § 4350, pol. 5169 o                    460 tis. Kč 

  

2) rozhodla 

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

výzkumného šetření s cílem zjištění míry spokojenosti s kvalitou poskytovaných pobytových 

sociálních služeb ve skupinách jejich uživatelů/klientů, blízkých příbuzných těchto 

uživatelů/klientů a zaměstnanců poskytovatelů uvedených služeb a to v jednotlivých 

organizacích poskytujících pobytové sociální služby dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se 

společností: 

SocioFactor s.r.o. 

se sídlem: Daliborova 631/22, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 

IČO: 28586336 

za cenu nejvýše přípustnou 380.000,- Kč bez DPH 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 28.02.2020 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 
 



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 50/64  
 

RM_M 34 
Návrh na poskytnutí dotací Moravskoslezskému kraji                       
na spolufinancování projektů “Kotlíkové dotace v Moravskoslezském 
kraji - 2. výzva” a “Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3. výzva” 
 
Usnesení číslo: 03280/RM1822/48 

(zn.předkl.) 
80 

  
k usnesení č. 1684/ZM1418/26 
k usnesení č. 0221/ZM1822/4 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy ve výši 1 527 464 Kč    

za účelem spolufinancování výměny kotlů v rámci projektů “Kotlíkové dotace                  

v Moravskoslezském kraji - 2. výzva” a “Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3. výzva” 

a  o uzavření smluv o poskytnutí dotací dle přílohy č. 2 a č. 4 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 1 528 tis. Kč 

- zvyšují investiční transfery: 

na § 3713, pol. 6342, ORJ 190 ................................................ o 1 528 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: 04.03.2020 

 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 
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RM_VZ 1 
Vystavení objednávky na nákup 50-ti kusů čteček čárových kódů vůči 
spol. C SYSTEM CZ, a. s. 
  
Usnesení číslo: 03281/RM1822/48 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a vystavení objednávky na nákup 50-ti kusů čteček 

čárových kódů vůči společnosti C SYSTEM CZ a.s., se sídlem Brno-Židenice, Židenice, Otakara 

Ševčíka 840/10, IČO: 27675645  za cenu nejvýše přípustnou 124 950,- Kč bez DPH 

dle důvodové zprávy předloženého materiálu   

  

2) ukládá 

  
vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu 

zabezpečit veškeré úkony spojené s realizací bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, T: 28.02.2020 

 vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu 

  
 

RM_VZ 2 
Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytování služby videokonference se spol. 
K2 atmitec s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 03282/RM1822/48 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytování služby se spol. K2 atmitec s.r.o. se sídlem: 

Koksární 1097/7, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 42767717 dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

 
RM_VZ 4 
Veřejná zakázka malého rozsahu na nákup velkoobjemových tiskáren  
od společnosti Vidaron a.s. 
  
Usnesení číslo: 03283/RM1822/48 

(zn.předkl.) 
83 
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Rada města 

  
1) zrušuje 

  
své usnesení č. 02413/RM1822/35 ze dne 8. 10. 2019 v plném znění  

  

2) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření kupní smlouvy se spol. Vidaron a.s.,        

se sídlem: Rudé armády 651/19a, Hranice, 733 01 Karviná, IČO: 28633652,                   

za cenu 690.000,- Kč bez DPH dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

  
RM_VZ 10 
Veřejná zakázka malého rozsahu a uzavření smlouvy o poskytování 
služeb technické podpory se spol. IXPERTA s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 03284/RM1822/48 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

podpory se spol. IXPERTA s.r.o. se sídlem: Lihovarská 1060/12, Libeň, 190 00 Praha 9,    

IČO: 27599523 za cenu nejvýše přípustnou 998.746,- Kč bez DPH dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

 
RM_M 49 
Výtvarná soutěž na ztvárnění památníku obětem střelby v Poliklinice 
Fakultní nemocnice v Ostravě dne 10. prosince 2019 
  
Usnesení číslo: 03285/RM1822/48 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
záměr na vyhlášení užší anonymní jednofázové výtvarné soutěže na ztvárnění “Památníku 

obětem střelby v Poliklinice Fakultní nemocnice v Ostravě dne 10. prosince 2019” 
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2) schvaluje 

 
složení soutěžní poroty dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

3) pověřuje 

  
Městský ateliér prostorového plánování a architektury, příspěvkovou organizaci, 

zajištěním organizace výtvarné soutěže na ztvárnění “Památníku obětem střelby v Poliklinice 

Fakultní nemocnice v Ostravě dne 10. prosince 2019” 

  

 
RM_M 35 
Návrh na uzavření smluvních vztahů s ČEZ Distribuce, a.s. v souvislosti 
se stavbami odboru investičního zahrnutými do kapitálového rozpočtu 
statutárního města Ostravy. 
  
Usnesení číslo: 03286/RM1822/48 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření smlouvy o uzavření budoucích smluv o připojení odběrných elektrických zařízení   

č. 20_SOBS01_4121615011 v rámci realizace akce ORG 8189 Rekonstrukce objektu           

Husova 7 se společností ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8,          

PSČ 405 02, IČO: 24729035 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení              

č. Z_S24_12_8120073152 v rámci přípravy akce ORG 3261 Okružní křižovatka Francouzská 

Jilemnického se společností ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, Děčín IV – Podmokly,         

Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO: 24729035 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 42 
Rekonstrukce a modernizace Domu kultury Poklad II - návrh Dodatku  
č. 1 
  
Usnesení číslo: 03287/RM1822/48 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
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1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1674/2019/OI/VZKÚ ze dne 12.06.2019         

na realizaci stavby “Rekonstrukce a modernizace Domu kultury Poklad II” mezi objednatelem: 

Statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845541, 

AKORD &POKLAD, s.r.o., Ostrava - Zábřeh, náměstí SNP 1, PSČ 700 30, IČO: 47973145 

a zhotovitelem: 

“Společnost POKLAD Z+G+R” se členy: 

Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČO: 28315669, 

GEOSAN GROUP a.s., U Nemocnice 430, 280 02  Kolín II, IČO: 28169522, 

Ridera Stavební a.s., Dělnická 382/32, 708 00  Ostrava-Poruba, IČO: 45192464 

kterým se rozšiřuje předmět díla, zvyšuje cena díla a upravuje termín 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 44 
Návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo a smlouvě příkazní                   
č. 2305/2019/OI/VZKÚ na vyhotovení dokumentace stavby “Rozšíření  
ul. Hlučínské před křižovatkou s ul. Slovenskou”, dle přílohy                     
č. 1 předloženého materiálu 
  
Usnesení číslo: 03288/RM1822/48 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 2305/2019/OI/VZKÚ na 

realizaci dokumentace stavby “Rozšíření ul. Hlučínské před křižovatkou s ul. Slovenskou”, 

k. ú. Přívoz, obec Ostrava, se společností SHB, akciová společnost, Masná 1493/8, Moravská 

Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 25324365, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 47 
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: 03289/RM1822/48 

(zn.předkl.) 
05 
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Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

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

předloženého materiálu), a to: 

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

E2 a E4 v areálu MNO (Modernizace pavilonu E) 

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

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

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 

152.000 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 100.000 tis. Kč  (ORG 6208) 

Oprava vodovodu v areálu Městské nemocnice Ostrava, p.o. ve výši 6.500 tis. Kč  (ORG 6226) 

Oprava kanalizace v areálu Městské nemocnice Ostrava, p.o.  ve výši 45.500 tis. Kč   

(ORG 6227) 

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                                                      o152.000 tis. Kč 
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- zvýší 

- kapitálové výdaje odboru investičního 

- na § 3522, pol. 6121, ÚZ 1070, ORG 6208, ORJ 230                               o 100.000 tis. Kč 

- běžné výdaje 

-  na § 3522, pol. 5171 , ÚZ 1070, ORG 6226, ORJ 230                               o     6.500tis. Kč 

-  na § 3522, pol. 5171, ÚZ 1070, ORG 6227, ORJ 230                               o    45.500tis. Kč 

  

4) ukládá 

  
náměstkyni primátora Mgr. Zuzaně Bajgarové, 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Jan Šrámek, T: 04.03.2020 

 vedoucí odboru investičního 

  
 

RM_M 48 
Návrh na zpracování projektové dokumentace pro připravovanou akci 
,,Stavební úpravy pro výměnu technologie čerpací stanice pohonných 
hmot pro LZS Ostrava´´ 
  
Usnesení číslo: 03290/RM1822/48 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo na zpracování projektové 

dokumentace v jednom stupni projektové dokumentace pro stavební povolení a pro provedení 

stavby a zajištění inženýrské činnosti pro akci ,,Stavební úpravy pro výměnu technologie čerpací 

stanice pohonných hmot pro LZS Ostrava´´ se zpracovatelem Ateliér IDEA, spol. s. r.o.,     

IČO: 15502309, Strmá 12,  709 00  Ostrava, Mar. Hory, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 5 
Veřejná zakázka “Energetické úspory MNO - zateplení objektu 
stravovacích provozů”, poř. č. 13/2020 
  
Usnesení číslo: 03291/RM1822/48 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
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1) rozhodla 

  
vyzvat dodavatele k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona     

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

„Energetické úspory MNO, zateplení objektu stravovacích provozů“ v k. ú. Moravská Ostrava, 

obec Ostrava, spolufinancované z dotačních prostředků Evropské unie (Fond soudržnosti),        

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

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. Jan Hanáček - odbor investiční 

5. Mgr. Vladimír Plutko - odbor legislativní a právní 

6. Ing. Eva Seborská - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 

náhradníci: 

1. Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. - náměstek primátora 

2. Ing. František Kolařík - člen ZM 

3. Ing. Renáta Žáčková, DiS. - odbor investiční 

4. Ing. Mgr. Jaroslav Čermák - odbor investiční 

5. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 

6. Ing. Tomáš Smolík - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  

3) ukládá 

  
vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

zabezpečit veškeré potřebné úkony této veřejné zakázky 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 29.05.2020 

 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: 29.05.2020 

 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 
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RM_VZ 6 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce historické budovy bývalých jatek”,  
poř. č. 186/2019 
  
Usnesení číslo: 03292/RM1822/48 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 02478/RM1822/36 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

č. 3 předloženého materiálu, za podmínky předložení dokladů a zjištění údajů o skutečném 

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

pozdějších předpisů, na realizaci stavby “Rekonstrukce historické budovy bývalých jatek                

pro účely Galerie Plato Ostrava”, v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, s účastníkem,        

který předložil svou nabídku pod poř. č. 4: 

Zlínstav a.s. 

se sídlem: Bartošova 5532, 760 01 Zlín 

IČO: 283 15 669 

za cenu nejvýše přípustnou 169.967.256,01 Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 7 
Veřejná zakázka “Parkovací objekty DK Poklad II. (PD+AČ+IČ)”,          
poř. č. 14/2019 
  
Usnesení číslo: 03293/RM1822/48 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 02900/RM1822/42 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

č. 3 předloženého materiálu, za podmínky předložení dokladů a zjištění údajů o skutečném 

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

na vypracování projektových dokumentací a zajištění souvisejících činností v rámci přípravy   

a realizace stavby “Parkovací objekty DK Poklad” k.ú. Poruba, obec Ostrava, s účastníkem, 

který předložil svou nabídku pod poř. č. 2: 
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Technoprojekt, a.s. 

se sídlem: Havlíčkovo nábřeží 2728/38, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

IČO: 27810054 

za cenu nejvýše přípustnou 1.898.000,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 8 
Veřejná zakázka “MSIC budova Piano, rekonstrukce střechy”,        
poř. č. 209/2019 
  
Usnesení číslo: 03294/RM1822/48 

(zn.předkl.) 
05 

k usnesení č. 02843/RM1822/41 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

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

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

v platném znění, na realizaci stavby „Rekonstrukce střešního pláště celků A, B, C a D budovy 

Piano, Moravskoslezské inovační centrum“, v k.ú. Pustkovec, obec Ostrava, s účastníkem,  

který předložil svou nabídku pod poř. č. 8: 

 

ROMEX s.r.o. 

se sídlem: Blanenská 52/9, Jehnice, 621 00 Brno 

IČO: 44012462 

 

za cenu nejvýše přípustnou 5.197.647,81 Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 11 
Předběžnou tržní konzultaci k veřejné zakázce s názvem           
,,Koncertní hala města Ostravy – Výběr týmu Správce stavby“ 
  
Usnesení číslo: 03295/RM1822/48 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zahájení předběžní tržní konzultace k veřejné zakázce s názvem „Koncertní hala města 

Ostravy – Výběr Správce stavby“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se subjekty uvedenými 

v důvodové zprávě předloženého materiálu 
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RM_M 5 
Povolení výjimky ze stavební uzávěry kolem SDD “Antonín”            
v k. ú. Moravská Ostrava 
  
Usnesení číslo: 03296/RM1822/48 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o povolení výjimky ze zákazu stavební činnosti ve stavební uzávěře stanovené územním 

rozhodnutím č. 3/97 vydaným dne 07. 01. 1997 pod č. j. Správ./ÚSŘ/4499/2/96 pro území 

vymezené bezpečnostním pásmem starého důlního díla „Antonín“ v k. ú. Moravská Ostrava,    

a to za účelem umístění a realizace části stavby „Rekonstrukce vodovodu Smetanovo náměstí - 

Moravská Ostrava“ zasahující do stavební uzávěry dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

RM_M 9 
Rozhodnutí o pořízení změny Územního plánu Ostravy zkráceným 
postupem 
  
Usnesení číslo: 03297/RM1822/48 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o pořízení změny Územního plánu Ostravy zkráceným postupem dle § 55a a § 55b 

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů 

dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o doplnění obsahu Změny č. 2b Územního plánu Ostravy dle důvodové zprávy 

předloženého materiálu 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit obsah Změny č. 2b Územního plánu Ostravy dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 
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4) ukládá 

  
náměstkyni primátora Mgr. Zuzaně Bajgarové 

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

  

 Vyřizuje: Ing.arch. Cyril Vltavský, MPA, T: 04.03.2020 

 vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu 

  
 
RM_M 8 
Návrh na naložení s neupotřebitelným majetkem v užívání Magistrátu 
města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 03298/RM1822/48 

(zn.předkl.) 
84 

Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o vyřazení neupotřebitelného majetku statutárního města Ostravy v rozsahu a způsobem      

dle předloženého materiálu -  fyzickou likvidací 

  

2) jmenuje 

  
likvidační komisi, která o provedené likvidaci pořídí likvidační protokol                      

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

předseda: 

Ing. René Bartoš - vedoucí odboru hospodářské správy                     

členové: 

Petr Hučík - technik IT podpory  Ovanet a.s. 

 

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

 

Ing. Jarmila Kopelová -  odbor hospodářské správy 

  

 
RM_M 18 
Smlouva o provádění monitoringu rizikových dřevin na rok 2020-2022 
  
Usnesení číslo: 03299/RM1822/48 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
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1) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy o provádění monitoringu rizikových dřevin na rok 2020-2022 

mezi objednatelem: 

Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 008 45 451 

a zhotovitelem: 

Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o. se sídlem Antonína Brože 3124/2, Ostrava - Zábřeh, 

700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO 25816977 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 26 
Návrh na souhlas ke stavbě na pozemku v katastrálním území obce 
Ostrava, jako vlastníka sousední nemovitosti 
  
Usnesení číslo: 03300/RM1822/48 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
jako vlastník sousední nemovitosti (statutární město Ostrava vlastní pozemek 1960/9 - zastavěná 

plocha a nádvoří, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava) s umístěním stavby “Teplofikace 

oblasti a přípojka tepla pro galerii Plato - Rekonstrukce historické budovy bývalých jatek 

a přípojka tepla pro Byty Janáčkova” pro žadatele stavby: DK projekt, s.r.o., Bohumínská 

94/113, 712 00 Ostrava-Muglinov, na základě plné moci investora: Veolia Energie ČR, a.s.,          

se sídlem 28.října 3337/7, Moravská Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru hospodářské správy 

zajistil vyhotovení příslušného souhlasu se stavbou dle bodu 1) tohoto usnesení a s tím spojené 

veškeré úkony 

  

 Vyřizuje: Ing. René Bartoš, T: 21.02.2020 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
3) zmocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy 

k podpisu souhlasu se stavbou dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení 

  



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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 Vyřizuje: Ing. René Bartoš, T: 21.02.2020 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

RM_M 43 
Návrh na uzavření smlouvy o odvádění odpadních vod tlakovou 
kanalizací č. 0164/Vy pro objekt Pstružovská 0164, Frýdlant nad 
Ostravicí, 739 11 
  
Usnesení číslo: 03301/RM1822/48 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy o odvádění odpadních vod tlakovou kanalizací č. 0164/Vy mezi statutárním 

městem Ostrava, Prokešovo náměstí 8/1803, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451                    

a společností  Svazek obcí Čistá Odra, Náměstí 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí,           

IČO: 75063310 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) svěřuje 

  
pravomoc magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím vedoucího odboru hospodářské správy 

zabezpečil všechny potřebné úkony spojené s uzavřením Smlouvy o odvádění odpadních vod 

tlakovou kanalizací č. 0164/Vy dle bodu č. 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. René Bartoš, T: 28.02.2020 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

RM_MZP 1 
Návrh na poskytnutí bezúročných zápůjček zaměstnancům dle Statutu 
sociálního fondu zaměstnanců statutárního města Ostravy zařazených 
do Magistrátu města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 03302/RM1822/48 

(zn.předkl.) 
36 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem uzavřít smlouvy o bezúročné 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 



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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2) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

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

na jeho jednání dne 4. 3. 2020 

  

 Vyřizuje: Ing. Mgr. Yvetta Grubl, Ph.D., T: 04.03.2020 

 vedoucí odboru platového a personálního 

  
 


