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Přehled usnesení rady m ěsta dle čísel ze dne: 25.02.2020   

Číslo usnesení  
  

Materiál  Název zn.předkl.  

03303/RM1822/49 RM_M 0 Schválení programu 49. schůze rady města konané 
dne 25.02.2020 

35 

03304/RM1822/49 RM_VH 2 Výkon působnosti valné hromady obchodní 
společnosti Sportovní a rekreační zařízení města 
Ostravy, s.r.o. 

45 

03305/RM1822/49 RM_VH 3 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 
společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. 

45 

03306/RM1822/49 RM_MZP 3 Informativní zpráva pro rozhodnutí o dalším vývoji 
společnosti EKOVA ELECTRIC a.s. 

45 

03307/RM1822/49 RM_M 23 Žádosti obchodní společnosti VÍTKOVICE 
ARÉNA, a.s., o poskytnutí účelových dotací 
na Rekonstrukci parkoviště F a Rekonstrukci 
odpařovacích kondenzátorů a o změnu účelu užití 
části dotace na Stavební úpravy OSTRAVAR 
ARÉNY 

45 

03308/RM1822/49 RM_M 57 Souhlas s podáním žádosti o poskytnutí 
neinvestiční dotace ze státního rozpočtu 
Ministerstva práce a sociálních věcí České 
republiky na rok 2020 v soutěži „Obec přátelská 
rodině a seniorům 2020“ pro II. dotační oblast 
Obec přátelská seniorům 

50 

03309/RM1822/49 RM_M 71 Souhlas s přijetím dotace z Operačního programu 
Životní prostředí pro projekt „Obnova v lokalitě 
Šporovnická“ v k. ú. Radvanice 

50 

03310/RM1822/49 RM_M 30 Zahájení přípravy a podání žádosti o dotaci 
z Fondu mikroprojektů programu Interreg V-A 
Česká republika – Polsko pro projekty „Moderní 
technologie bez hranic” a „Senioři bez hranic II” 

50 

03311/RM1822/49 RM_M 35 Příprava a podání žádosti pro projekt „Obec 
přátelská seniorům” 

50 

03312/RM1822/49 RM_M 36 Žádost o uzavření splátkového kalendáře s K. M. 50 
03313/RM1822/49 RM_M 1 Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava za měsíc 

leden 2020 
25 

03314/RM1822/49 RM_M 74 Návrh na schválení nového Organizačního řádu 
Městské policie Ostrava 

25 

03315/RM1822/49 RM_M 3 Návrh na poskytnutí dotace ve výši 50.000 Kč 
Nadačnímu fondu Paragraf, Čs. legií 1719/5, 
702 00 Ostrava, na uspořádání festivalu Noc práva 
v Ostravě dne 6. 3. 2020 

01 

03316/RM1822/49 RM_M 34 Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty 
Ing. Zbyňka Pražáka, Ph.D., náměstka primátora, 
do SRN (Drážďany) ve dnech 18.–20.03.2020 

01 

03317/RM1822/49 RM_M 55 Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty 
Ing. Davida Witosze, člena rady města, do Polska 
(Katowice) dne 28.02.2020 

01 
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03318/RM1822/49 RM_M 80 Informativní zpráva o stavu příprav na oslavy 
75. výročí osvobození města 

01 

03319/RM1822/49 RM_VZ 4 Zadání veřejné zakázky malého rozsahu 
na realizaci slavnostního ohňostroje na závěr oslav 
75. výročí osvobození města Ostrava 

01 

03320/RM1822/49 RM_M 86 Návrh na poskytnutí materiální pomoci 
partnerskému městu Suzhou (Čínská lidová 
republika) postiženému nákazou virem Covid 19 

01 

03321/RM1822/49 RM_MZP 2 Předžalobní výzva k plnění 28 
03322/RM1822/49 RM_M 33 Reakce na výzvu k plnění 28 
03323/RM1822/49 RM_M 56 Zpráva o činnosti komisí rady města za II. pololetí 

roku 2019, vč. personální změny v komisích 
28 

03324/RM1822/49 RM_VZ 5 Veřejná zakázka malého rozsahu pod označením 
„Zajištění výuky a výcviku žáků” 

09 

03325/RM1822/49 RM_M 2 Ukončení realizace projektu Ostrava - Pustkovec - 
Výstavba hasičské zbrojnice 

38 

03326/RM1822/49 RM_M 72 Dodatek č. 1 „Smlouvy na poskytování služeb 
v rámci veletrhu MIPIM 2020“, ev. č. 
0257/2020/OSR/VZKÚ“ 

38 

03327/RM1822/49 RM_M 50 Návrh na sestavení odborné komise pro dotační 
program fajnOVY prostor 2020 - 2021 

38 

03328/RM1822/49 RM_M 51 Zvýšení neinvestičního příspěvku na rok 2020 
o 4 791 tis. Kč pro organizaci: Zoologická zahrada 
a botanický park Ostrava, přísp. org. za účelem 
dokrytí mzdových nákladů z důvodu legislativních 
změn 

38 

03329/RM1822/49 RM_M 81 Odkup akcií společnosti Ostravské vodárny 
a kanalizace, a. s. 

90 

03330/RM1822/49 RM_M 76 Návrh na záměr města darovat pozemky 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy v k. ú. 
Mošnov, obec Mošnov, k. ú. Sedlnice, 
obec Sedlnice a k. ú. Harty, obec Petřvald, 
Moravskoslezskému kraji 

08 

03331/RM1822/49 RM_M 82 Návrh zrušit usnesení ZM č. 0555/ZM1822/9 
ze dne 16. 10. 2019, návrh koupit nemovité věci 
v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, 
pro realizaci projektu „Městečko bezpečí” a návrh 
zřídit právo stavby, pro realizaci projektu 
„M ěstečko bezpečí” 

08 

03332/RM1822/49 RM_M 83 Návrh prodat pozemky v k. ú. Moravská Ostrava, 
obec Ostrava – „TROJZUBEC” 

08 

03333/RM1822/49 RM_M 84 Předchozí písemný souhlas se zřízením zástavního 
práva, zákazu zcizení a zatížení, zákazu využití 
uvolněného zástavního práva a zákazu záměny 
zástavního práva 

08 

03334/RM1822/49 RM_M 5 Návrh na záměr města neprodat nemovité věci 
v k. ú. Svinov, obec Ostrava 

08 
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03335/RM1822/49 RM_M 6 Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k. ú. 
Pustkovec a v k. ú. Poruba, vše obec Ostrava 

08 

03336/RM1822/49 RM_M 7 Návrh na záměr města darovat nemovité věci 
v k. ú. Poruba-sever obec Ostrava 

08 

03337/RM1822/49 RM_M 8 Návrh na záměr města pronajmout pozemek v k. ú. 
Muglinov, návrh na záměr města vypůjčit pozemky 
v k. ú. Slezská Ostrava, a návrh na záměr města 
nepronajmout pozemky a budovu v k. ú. Moravská 
Ostrava 

08 

03338/RM1822/49 RM_M 9 Návrh na předání vodohospodářských staveb 
do nájmu spol. Ostravské vodárny a kanalizace 
a.s., navýšení hodnoty vodohospodářského 
majetku statutárního města Ostrava o realizované 
technické zhodnocení a záměr pronájmu 

08 

03339/RM1822/49 RM_M 10 Návrh na souhlas s realizací dešťové kanalizace 
a napojením na dešťovou kanalizaci ve vlastnictví 
statutárního města Ostrava v k. ú. Mošnov, obec 
Mošnov, pro spol. MARPRO STAV s.r.o. 

08 

03340/RM1822/49 RM_M 12 Žádost o uznání vydržení vlastnického práva 
k nemovité věci v k. ú. Muglinov, obec Ostrava 

08 

03341/RM1822/49 RM_M 13 Zadání zpracování „Nové koncepce bydlení SMO” 08 
03342/RM1822/49 RM_M 15 Návrh prodat bytovou jednotku č. 3031/5, návrh 

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě 
kupní a budoucí smlouvě nájemní, návrh prodat 
bytovou jednotku č. 3030/25 - vše k. ú. Dubina 
u Ostravy, obec Ostrava (ul. Horní) 

08 

03343/RM1822/49 RM_M 16 Návrh bezúplatně nenabýt nemovité věci v k. ú. 
Kunčičky, obec Ostrava 

08 

03344/RM1822/49 RM_M 17 Návrh na záměr města pronajmout jednotku 
č. 3037/5 v bytovém domě na ul. Horní 3037/110, 
Ostrava-Bělský Les. Návrh na záměr města 
pronajmout část pozemku parc. č. 4238/1 
a parc. č. 3457/14, k.ú. Moravská Ostrava. 

08 

03345/RM1822/49 RM_M 18 Návrh na záměr města změnit smlouvu o nájmu ev. 
č. 1733/2019/MJ 

08 

03346/RM1822/49 RM_M 19 Skončení nájmu bytu č. 3 v domě na ul. Horní 
3033/102, O.-Bělský Les, dohodou 

08 

03347/RM1822/49 RM_M 20 Návrh na neuzavření nájemních smluv 
k pozemkům v k. ú. Moravská Ostrava, obec 
Ostrava 

08 

03348/RM1822/49 RM_M 21 Návrh na záměr města pronajmout/nepronajmou 
část pozemku parc. č. 3594/10 v k. ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava 

08 

03349/RM1822/49 RM_M 22 Návrh na záměr města směnit pozemky v k. ú. 
Moravská Ostrava, k. ú. Nová Ves u Ostravy 

08 

03350/RM1822/49 RM_M 24 Návrh na záměr města prodat pozemky 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy 
ve strategické průmyslové zóně Ostrava - Mošnov 

08 
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03351/RM1822/49 RM_M 25 Návrh na záměr prodeje pozemků v SPZ Ostrava - 
Mošnov 

08 

03352/RM1822/49 RM_M 26 Návrh na uzavření dodatků č. 1 ke smlouvám 
o zřízení věcných břemen pro společnost GasNet, 
s.r.o. 

08 

03353/RM1822/49 RM_M 27 Návrh na uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě 
o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 
se společností PODA a.s. 

08 

03354/RM1822/49 RM_M 28 Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k. ú. 
Dubina u Ostravy a v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava 

08 

03355/RM1822/49 RM_M 29 Návrh na záměr města prodat části pozemku v k. ú. 
Mariánské Hory, obec Ostrava 

08 

03356/RM1822/49 RM_M 32 Návrh neprodat pozemek ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy v k. ú. Sedlnice, obec 
Sedlnice 

08 

03357/RM1822/49 RM_M 38 Návrh na záměr města prodat pozemky v k. ú. 
Moravská Ostrava, obec Ostrava 

08 

03358/RM1822/49 RM_M 39 Návrh na záměr města prodat pozemky v k. ú. 
Moravská Ostrava, obec Ostrava. Návrh na záměr 
pronájmu pozemků v k. ú. Moravská Ostrava, obec 
Ostrava 

08 

03359/RM1822/49 RM_M 40 Návrh nekoupit nemovité věci v k. ú. Vřesina 
u Opavy, obec Vřesina 

08 

03360/RM1822/49 RM_M 42 Návrh na záměr města vypůjčit pozemky v k. ú. 
Staré Hamry 2, obec Ostravice a záměr města zřídit 
právo stavby k pozemku ve vlastnictví statutárního 
města Ostravy v k. ú. Staré Hamry 2, obec 
Ostravice 

08 

03361/RM1822/49 RM_M 44 Návrh na vydání předchozího souhlasu s prodejem 
nemovitého majetku městským obvodem Slezská 
Ostrava, obec Ostrava, návrh na záměr města 
prodat nemovité věci v k. ú. Pudlov, obec Bohumín 
a v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 

08 

03362/RM1822/49 RM_M 45 Návrh koupit nemovité věci v k. ú. Polanka 
nad Odrou, obec Ostrava, pro stavbu „Plošná 
kanalizace Polanka 4. etapa, část I. a rekonstrukce 
vodovodu ul. Konečná” 

08 

03363/RM1822/49 RM_M 67 Návrh na záměr města prodat pozemky 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy v k. ú. 
Mošnov, obec Mošnov a k. ú. Sedlnice, obec 
Sedlnice 

08 

03364/RM1822/49 RM_M 68 Návrh na záměr města pronajmout část pozemku 
v k. ú. Svinov, obec Ostrava. 

08 

03365/RM1822/49 RM_M 70 Návrh prodat pozemky ve vlastnictví statutárního 
města Ostravy v k. ú. Hrušov, obec Ostrava 

08 

03366/RM1822/49 RM_M 78 Návrh změnit usnesení zastupitelstva města 
č. 2369/ZM1418/36 ze dne 20. 6. 2018 

08 
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03367/RM1822/49 RM_M 79 Návrh na uzavření nájemní smlouvy na část 
užitného prostoru v kolektorech ve vlastnictví 
SMO a ve správě OK a.s. se společností OVANET 
a.s. Návrh na záměr pronájmu užitného prostoru 
pro ukládání inženýrských sítí v kolektorech Návrh 
plné moci se společností OK, a.s. 

08 

03368/RM1822/49 RM_M 48 Organizační zabezpečení hodnocení hospodaření 
a činnosti příspěvkových organizací zřízených 
SMO za rok 2019 - časový harmonogram a složení 
hodnotících komisí 

07 

03369/RM1822/49 RM_M 49 Úprava rozpočtu 07 
03370/RM1822/49 RM_M 31 Plány činnosti příspěvkových organizací v oblasti 

školství na rok 2020 
42 

03371/RM1822/49 RM_M 43 Ocenění pedagogů u příležitosti Dne učitelů 2020 60 
03372/RM1822/49 RM_M 62 Program na podporu tělovýchovy a sportu 

z rozpočtu statutárního města Ostravy pro období 
2020-2021 (kód ŠaS) 

91 

03373/RM1822/49 RM_M 63 Návrh na vyhlášení nejlepších sportovců města 
Ostravy za rok 2019 vč. poskytnutí peněžitých darů 

91 

03374/RM1822/49 RM_M 85 Návrh Dodatku č. 1, ev. č. 3243D1/2020/ŠaS 
ke Smlouvě o spolupráci, ev. č. 3243/2016/ŠaS 

91 

03375/RM1822/49 RM_M 47 Návrh na poskytnutí investičního příspěvku 
a návrh na změnu podmínek čerpání a vyúčtování 
investičního příspěvku poskytnutého příspěvkové 
organizaci v sociální oblasti 

41 

03376/RM1822/49 RM_M 65 Návrh na vyřazení a likvidaci neupotřebitelných 
movitých věcí statutárního města Ostravy, 
předaného k hospodaření právnické osobě Domov 
Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková 
organizace, IČO 70631875, se sídlem 
Čujkovova 1717/25, 700 30 Ostrava – Zábřeh 

41 

03377/RM1822/49 RM_M 66 Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů 
do vlastnictví právnické osoby Městská nemocnice 
Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00635162, 
se sídlem Nemocniční 898/20a, 728 80 Ostrava - 
Moravská Ostrava. 

40 

03378/RM1822/49 RM_MZP 1 Návrh na úpravu platu řediteli příspěvkové 
organizace v oblasti sociální péče 

86 

03379/RM1822/49 RM_M 58 Akční plán na rok 2020 ke Koncepci rodinné 
politiky na období 2019-2022 

87 

03380/RM1822/49 RM_M 59 Poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního 
města Ostravy organizaci KOLA PRO AFRIKU, 
obecně prospěšná společnost 

87 

03381/RM1822/49 RM_M 60 Žádost o poskytnutí účelové dotace organizaci 
Nový příběh, zapsaný ústav 

87 
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03382/RM1822/49 RM_M 61 Návrh na zrušení pracovní skupiny pro vybudování 
pamětní desky padlým německým civilistům 
v internačním táboře Hanke a civilním obětem 
válek v sadu Dr. Milady Horákové 

87 

03383/RM1822/49 RM_M 75 Žádost Colour Production, spol. s r.o., a Dream 
Factory Ostrava, z.s., o navýšení poskytnutých 
neinvestičních účelových dotací v oblasti kultury 

60 

03384/RM1822/49 RM_M 37 Informace o ukončení projektů „Koncepce bydlení 
a její pilotní ověření ve městě Ostrava“ 
(projekt č. 1), „Posílení prevence kriminality 
v Ostravě prostřednictvím asistentů prevence 
kriminality a multidisciplinárního přístupu“ 
(projekt č. 2), „Společné plánování udržitelné sítě 
sociálních služeb v Ostravě“ (projekt č. 3), 
financovaných z Operačního programu 
Zaměstnanost 

86 

03385/RM1822/49 RM_M 41 Návrh na poskytnutí neinvestiční účelové dotace 
organizaci Armáda spásy v České republice, z. s., 
se sídlem Petržílkova 2565/23, 158 00 
Praha-Stodůlky, IČO 40613411 

86 

03386/RM1822/49 RM_M 53 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 

03387/RM1822/49 RM_M 54 Návrh na uzavření dodatků k veřejnoprávním 
smlouvám o poskytnutí víceletých neinvestičních 
účelových dotací z rozpočtu statutárního města 
Ostravy pro oblast sociální péče 

86 

03388/RM1822/49 RM_M 11 Návrh na změnu Zřizovací listiny Dětského centra 
Domeček, IČO 70631956, a darování movitého 
majetku Diakonii ČCE - středisko Ostrava, 
IČO 41035526 

86 

03389/RM1822/49 RM_M 52 Neposkytnutí finančních prostředků na realizaci 
projektu „Centrum rehabilitace pro psy” 

80 

03390/RM1822/49 RM_M 73 Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 
č. 3581/2018/OI/VZKÚ ze dne 06.11.2018 
na realizaci stavby „Heřmanice - rekonstrukce 
vodovodu a kanalizace, lokalita Bučina - SO 06” 
v k. ú. Heřmanice, obec Ostrava 

05 

03391/RM1822/49 RM_M 77 Revitalizace areálu bývalých kasáren Hranečník - 
oplocení areálu - návrh Dodatku č. 2 

05 

03392/RM1822/49 RM_VZ 6 „Rekonstrukce studny S5, prameniště Nová Ves” 
uzavření smlouvy o dílo a smlouvy příkazní 
k veřejné zakázce malého rozsahu 

05 
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03393/RM1822/49 RM_VZ 7 Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 
a smlouvy příkazní č. 2288/2019/OI na akci 
„Cyklistické propojení ul. Poděbradova, Horova – 
úsek A“ týkající se změny Územního rozhodnutí, 
přepracování dokumentace, prodloužení lhůty 
plnění a navýšení ceny díla. 

05 

03394/RM1822/49 RM_VZ 8 Veřejná zakázka „Rekonstrukce systému měření 
a regulace Domova Sluníčko”, poř. č. 219/2019 

05 

03395/RM1822/49 RM_VZ 9 Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 
a smlouvě příkazní č. 2637/2019/OI/VZKÚ na akci 
„Cyklistické propojení Poruby s Vřesinou”. 
Předmětem dodatku č. 1 je navýšení ceny vůči 
původní smlouvě o dílo. 

05 

03396/RM1822/49 RM_M 14 Oznámení zahájení řízení o návrhu změny č. 2 
územního plánu Vratimov 

89 

03397/RM1822/49 RM_M 46 Kácení dřevin na pozemcích ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy 

84 

03398/RM1822/49 RM_M 64 Návrh na svěření automobilu Volkswagen E-Golf, 
model BE23D106 na elektrický pohon městskému 
obvodu 

84 

03399/RM1822/49 RM_M 69 Žádost J. P. o prominutí dluhu vůči statutárnímu 
městu Ostrava vzniklého odtahem vozidla 
tvořícího překážku na pozemní komunikaci 

84 

03400/RM1822/49 RM_VZ 1 Návrh na uzavření smlouvy na zajištění prohlídek 
a údržby jednotek přesné klimatizace v objektech 
MFB III. a MFB IV. v areálu Moravskoslezského 
inovačního centra a.s. v Ostravě Pustkovci v roce 
2020 

84 

03401/RM1822/49 RM_VZ 2 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 
na opravu instalační stupačky v budově Nové 
radnice 

84 

03402/RM1822/49 RM_VZ 3 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 
na provádění kontrol, servisu a dodávek věcných 
prostředků požární ochrany a zařízení 
pro zásobování požární vodou pro objekty 
ve správě SMO, hospodářské správy 

84 

  
Materiály, které byly staženy: 
  

Materiál  
  

Název zn.předkl.  

 RM_VH 4 Výkon působnosti valné hromady obchodní 
společnosti AKORD & POKLAD, s.r.o. 

45 

 RM_VH 1 Výkon působnosti valné hromady obchodní 
společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. 

45 

 RM_M 4 Plány činnosti příspěvkových organizací v oblasti 
kultury pro rok 2020 

42 
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RM_M 0 
Schválení programu 49. sch ůze rady m ěsta konané dne 25.02.2020 
  
Usnesení číslo: 03303/RM1822/49 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

program 49. schůze rady města konané dne 25.02.2020 

  
 

RM_VH 2 
Výkon p ůsobnosti valné hromady obchodní spole čnosti Sportovní 
a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 03304/RM1822/49 

(zn.předkl.) 
45 

  
v působnosti valné hromady podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona o obchodních 
korporacích, obchodní společnosti Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o., 
se sídlem Čkalovova 6144/20, Ostrava-Poruba, PSČ 708 00, IČO 25385691, jejímž jediným 
společníkem je statutární město Ostrava 
  
Rada města 
  
1) projednala 
  

zprávu o provedení verifikace podnikatelského plánu pro rok 2020 a parametrů motivačního 
systému odměňování členů TOP managementu společnosti Sportovní a rekreační zařízení města 
Ostravy,  s.r.o., dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) schvaluje 
  

podnikatelský plán na rok 2020  společnosti Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o., 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
3) určuje 
  

a souhlasí s motivačním systémem odměňování členů TOP managementu společnosti Sportovní 
a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o., pro rok 2020 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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4) schvaluje 
  

dodatek č. 1 smlouvy o výkonu funkce mezi společností Sportovní a rekreační zařízení města 
Ostravy, s.r.o., a jednatelem společnosti dle přílohy č. 2 a důvodové zprávy předloženého 
materiálu 

  
5) ukládá 
  

jednateli společnosti Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. 
realizovat podnikatelské aktivity společnosti v souladu se schváleným podnikatelským plánem 
na rok 2020 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 Vyřizuje: Ing. Jaroslav Kovář, T: 30.06.2021
 jednatel společnosti 
  

 
RM_VH 3 
Výkon p ůsobnosti valné hromady v obchodní spole čnosti Dopravní 
podnik Ostrava a.s. 
  
Usnesení číslo: 03305/RM1822/49 

(zn.předkl.) 
45 

  
v působnosti valné hromady podle § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních 
společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), obchodní společnosti 
Dopravní podnik Ostrava a.s., se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Poděbradova 494/2, 
PSČ 702 00, IČO 61974757, 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 členů TOP managementu společnosti EKOVA ELECTRIC a.s. dle přílohy 
č. 1 předloženého materiálu 

  
2) doporučuje 
  

společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. v působnosti valné hromady společnosti 
EKOVA ELECTRIC a.s. schválit podnikatelský plán na rok 2020 obchodní společnosti 
EKOVA ELECTRIC a.s. dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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3) souhlasí 
  

s motivačním systémem odměňování členů TOP managementu společnosti 
EKOVA ELECTRIC a.s. pro rok 2020  dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
4) doporučuje 
  

společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. v působnosti valné hromady společnosti 
EKOVA ELECTRIC a.s. schválit dodatky smluv o výkonu funkce  mezi společností 
EKOVA ELECTRIC a.s. a členy představenstva společnosti EKOVA ELECTRIC a.s. 
dle příloh č. 2, 3, 4 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  
 

RM_MZP 3 
Informativní zpráva pro rozhodnutí o dalším vývoji spole čnosti EKOVA 
ELECTRIC a.s. 
  
Usnesení číslo: 03306/RM1822/49 

(zn.předkl.) 
45 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

vzít na vědomí informativní zprávu pro rozhodnutí o dalším vývoji společnosti EKOVA 
ELECTRIC a.s. dle předloženého materiálu 

  
2) ukládá 
  

primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 
předložit zastupitelstvu města návrh dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Daniel Morys, MBA, T: 04.03.2020
 předseda představenstva obchodní společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. 
  

 
RM_M 23 
Žádosti obchodní spole čnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., o poskytnutí 
účelových dotací na Rekonstrukci parkovišt ě F a Rekonstrukci 
odpa řovacích kondenzátor ů a o změnu účelu užití části dotace 
na Stavební úpravy OSTRAVAR ARÉNY 
  
Usnesení číslo: 03307/RM1822/49 

(zn.předkl.) 
45 
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Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí účelové dotace ve výši 22 800 000,- Kč obchodní společnosti 
VÍTKOVICE ARÉNA,  a.s., Ruská 3077/135, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 25911368, 
na Rekonstrukci parkoviště F a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace 
z rozpočtu statutárního města Ostravy mezi statutárním městem Ostravou a obchodní 
společností VÍTKOVICE ARÉNA,  a.s., Ruská 3077/135, 700 30 Ostrava-Zábřeh, 
IČO 25911368, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí účelové dotace ve výši 3 000 000,- Kč obchodní společnosti 
VÍTKOVICE ARÉNA,  a.s., Ruská 3077/135, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 25911368, 
na Rekonstrukci odpařovacích kondenzátorů a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy mezi statutárním městem Ostravou 
a obchodní společností VÍTKOVICE ARÉNA,  a.s., Ruská 3077/135, 700 30 
Ostrava-Zábřeh,  IČO 25911368, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  
3) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření dodatku č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové dotace 
z rozpočtu statutárního města Ostravy ev. č. 3014/2017/ŠaS  mezi statutárním městem Ostravou 
a obchodní společností VÍTKOVICE ARÉNA,  a.s., Ruská 3077/135, 70030 Ostrava-Zábřeh, 
IČO 25911368, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu 

  
4) ukládá 
  

náměstkyni primátora Mgr. Andree Hoffmannové, Ph.D., 
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrhy dle bodů 1) až 3) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 04.03.2020
 vedoucí odboru školství a sportu 
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RM_M 57 
Souhlas s podáním žádosti o poskytnutí nei nvesti ční dotace ze státního 
rozpo čtu Ministerstva práce a sociálních v ěcí České republiky 
na rok 2020 v sout ěži „Obec p řátelská rodin ě a senior ům 2020“ 
pro II. dota ční oblast Obec p řátelská senior ům 
  
Usnesení číslo: 03308/RM1822/49 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

se zahájením přípravy projektu a s podáním žádosti o neinvestiční dotaci financované ze státního 
rozpočtu kapitoly 313 - Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky v rámci vyhlášené 
soutěže „Obec přátelská rodině a seniorům 2020“ pro II. dotační oblast Obec přátelská seniorům 
pro projekt „Obec přátelská seniorům 2020 – městský obvod Slezská Ostrava“, dle metodiky 
vyhlášené soutěže a důvodové zprávy předloženého materiálu, 

  
2) žádá 
  

městský obvod Slezská Ostrava 
jako nositele projektu o zajištění veškerých úkonů spojených s přípravou projektu a podáním 
žádosti o dotaci včetně všech jejich příloh pro projekt dle bodu 1) tohoto usnesení v souladu 
s Metodikou Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytnutí neinvestiční dotace ze státního 
rozpočtu pro rok 2020 vítězným obcím v soutěži „Obec přátelská rodině a seniorům 2020“, 
v případě, že rada městského obvodu rozhodne kladně o předložení žádosti o dotaci uvedené 
v bodě 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Richard Vereš, T: 29.02.2020
 starosta městského obvodu Slezská Ostrava 
  

 
RM_M 71 
Souhlas s p řijetím dotace z Opera čního programu Životní prost ředí 
pro projekt „Obnova v lokalit ě Šporovnická v k. ú. Radvanice 
  
Usnesení číslo: 03309/RM1822/49 

(zn.předkl.) 
50 

k usnesení č. 09930/RM1418/134 

Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s přijetím dotace z Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 4 - Ochrana a péče 
o přírodu a krajinu, specifický cíl 4.3. Posílit přirozené funkce krajiny, od poskytovatele 
Ministerstva životního prostředí ČR, se sídlem Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10, 
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IČO 00164801, na realizaci akce „Obnova v lokalitě Šporovnická v k. ú. Radvanice” 
dle podmínek stanovených v Registraci akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace, které tvoří 
přílohu č. 1 předloženého materiálu, za podmínky souhlasu Zastupitelstva města Ostravy 
s podmínkami uvedenými v části II. odst. 1 a odst. 14 Přílohy č. 1 k Registraci akce a Rozhodnutí 
o poskytnutí dotace, která tvoří přílohu č. 1 předloženého materiálu, 

  
2) schvaluje 
  

financování projektu „Obnova v lokalitě Šporovnická v k. ú. Radvanice” v celkové výši 
26 105 tis. Kč 

v roce 2020 na předfinancování 11 659 tis. Kč 

v roce 2021 na předfinancování 4 806 tis. Kč 

v roce 2022 na předfinancování 373 tis. Kč 

v roce 2023 na předfinancování 326 tis. Kč 

v roce 2024 na předfinancování 326 tis. Kč 

přičemž v částkách je obsaženo i spolufinancování z rozpočtu SMO celkem ve výši 8 537,4 Kč 
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
3) ukládá 
  

městskému obvodu Radvanice a Bartovice 
zajistit spolufinancování a předfinancování projektu v rámci specifikace nároků na rozpočet 
statutárního města Ostravy dle bodu 2) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Bc. Aleš Boháč, MBA, T: 31.12.2023
 starosta městského obvodu Radvanice a Bartovice 
  
4) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

vyslovit souhlas s podmínkami uvedenými v odst. 1 a odst. 14 části II. Přílohy č. 1 Registrace 
akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace, která tvoří přílohu č. 1 předloženého materiálu 
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5) žádá 
  

městský obvod Radvanice a Bartovice 
zabezpečit všechny potřebné úkony spojené s realizací projektu dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Bc. Aleš Boháč, MBA, T: 31.03.2024
 starosta městského obvodu Radvanice a Bartovice 
  
6) ukládá 
  

primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 
předložit zastupitelstvu města návrh dle bodu 4) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Bc. Aleš Boháč, MBA, T: 04.03.2020
 starosta městského obvodu Radvanice a Bartovice 
  

 
RM_M 30 
Zahájení p řípravy a podání žádosti o dotaci z Fondu mikroproje ktů 
programu Interreg V-A Česká republika – Polsko pro projekty „Moderní 
technologie bez hranic” a “Senio ři bez hranic II” 
  
Usnesení číslo: 03310/RM1822/49 

(zn.předkl.) 
50 

Rada města 

1) schvaluje 
  

zahájení přípravy projektu „Senioři bez hranic II” ke spolufinancování z prostředků Fondu 
mikroprojektů v Euroregionu Silesia programu Interreg V-A Česká republika – Polsko 

  
2) schvaluje 
  

zahájení přípravy projektu „Moderní technologie bez hranic” ke spolufinancování z prostředků 
Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia programu Interreg V-A Česká republika – Polsko 

  
3) souhlasí 
  

s podáním žádosti o dotaci pro projekt „Senioři bez hranic II” ke spolufinancování z prostředků 
Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia programu Interreg V-A Česká republika – Polsko 

  
4) souhlasí 
  

s podáním žádosti o dotaci pro projekt „Moderní technologie bez hranic” ke spolufinancování 
z prostředků Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia programu Interreg V-A Česká 
republika – Polsko 
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5) souhlasí 
  

s uzavřením Dohody o spolupráci na mikroprojektu typu A realizovaném z prostředků Fondu 
mikroprojektů v Euroregionu Silesia programu Interreg V-A Česká republika - Polsko mezi 
statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih, Horní 791/3, 700 30 
Ostrava-Hrabůvka, jako projektovým partnerem a městem Wodzisław Śląski, ul. Bogumińska 4, 
44-300 Wodzisław Śl., Rzeczpospolita Polska, jako vedoucím partnerem,  za účelem podání 
žádosti o poskytnutí dotace pro projekt „Senioři bez hranic II”, dle důvodové zprávy a návrhu 
dohody uvedeného v příloze č. 3 předloženého materiálu 

  
6) souhlasí 
  

s uzavřením Dohody o spolupráci na mikroprojektu typu A realizovaném z prostředků Fondu 
mikroprojektů v Euroregionu Silesia programu Interreg V-A Česká republika - Polsko mezi 
statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih, Horní 791/3, 700 30 
Ostrava-Hrabůvka, jako vedoucím partnerem a městem Wodzisław Śląski, ul. Bogumińska 4, 
44-300 Wodzisław Śl., Rzeczpospolita Polska, jako projektovým partnerem,  za účelem podání 
žádosti o poskytnutí dotace pro projekt „Moderní technologie bez hranic”, dle důvodové zprávy 
a návrhu dohody uvedeného v příloze č. 4 předloženého materiálu 

  
7) žádá 
  

městský obvod Ostrava-Jih 
o zajištění všech úkolů souvisejících s přípravou a předložením žádostí o dotaci a všech jejich 
příloh pro projekty dle bodu 3) a 4) tohoto usnesení v souladu s podmínkami výzvy v rámci 
Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia programu Interreg V-A Česká republika – Polsko, 
v případě, že rada městského obvodu rozhodne kladně o předložení žádosti o dotaci uvedené 
v bodech 3) a 4) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Bc. Martin Bednář, T: 03.03.2020
 starosta městského obvodu Ostrava - Jih 
  
8) žádá 
  

městský obvod Ostrava-Jih 
o zajištění předfinancování a spolufinancování projektu uvedeného v bodě 3) tohoto usnesení 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 Vyřizuje: Bc. Martin Bednář, T: 30.09.2020
 starosta městského obvodu Ostrava - Jih 
  
 

 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 
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9) žádá 
  

městský obvod Ostrava-Jih 
o zajištění předfinancování a spolufinancování projektu uvedeného v bodě 4) tohoto usnesení 
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 35 
Příprava a podání žádosti pro projekt „Obec p řátelská senior ům” 
  
Usnesení číslo: 03311/RM1822/49 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s přípravou projektu a podáním žádosti o dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR 
pro projekt „Obec přátelská seniorům”  

  
2) žádá 
  

městský obvod Ostrava-Jih 
o zajištění veškerých úkonů spojených s přípravou projektu a předložením žádosti o dotaci 
a všech jejich příloh pro projekt dle bodu 1) tohoto usnesení v souladu s podmínkami soutěže 
Ministerstva práce a sociální věcí ČR v případě, že rada městského obvodu rozhodne kladně 
o předložení žádosti o dotaci uvedené v bodě 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Bc. Martin Bednář, T: 29.02.2020
 starosta městského obvodu Ostrava - Jih 
  
3) žádá 
  

městský obvod Ostrava-Jih 
o zajištění spolufinancování a předfinancování projektu uvedeného v bodě 1) tohoto usnesení 
dle přílohy č. 1  předloženého materiálu 

  
 Vyřizuje: Bc. Martin Bednář, T: 18.11.2020
 starosta městského obvodu Ostrava - Jih 
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rada m ěsta 
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RM_M 36 
Žádost o uzav ření splátkového kalendá ře s K. M. 
  
Usnesení číslo: 03312/RM1822/49 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 
  
1) bere na vědomí 
  

Žádost o uzavření splátkového kalendáře s xxxxxxxxxxxx nar. xxxxxxxxx, bytem 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, na základě kterého by dlužnou částku ve výši 83 120,- Kč splácela 
v pravidelných měsíčních splátkách ve výši 500 Kč po dobu 167 měsíců 

  
2) nedoporučuje 
  

zastupitelstvu města 

uzavřít dohodu o splátkách s  xxxxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxxxx, bytem 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, na základě které by dlužnou částku ve výši 83.120,- Kč splácela 
v pravidelných měsíčních splátkách ve výši 500,- Kč po dobu 167 měsíců, dle přílohy č. 3 
předloženého materiálu 

  
3) ukládá 
  

primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 
předložit zastupitelstvu města návrh dle bodu 2) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Bc. Martin Bednář, T: 15.04.2020
 starosta městského obvodu Ostrava - Jih 
  

 
RM_M 1 
Zpráva o činnosti M ěstské policie Ostrava za m ěsíc leden 2020 
  
Usnesení číslo: 03313/RM1822/49 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 
  
1) projednala 
  

informaci o stavu veřejného pořádku za měsíc leden 2020 

  
 

 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  
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RM_M 74 
Návrh na schválení nového Organiza čního řádu Městské policie Ostrava
  
Usnesení číslo: 03314/RM1822/49 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 
  
1) ruší 
  

ke dni 29.02.2020 Organizační řád Městské policie Ostrava, schválený usnesením rady 
města č. 01166/RM1418/20 ze dne 28.04.2015 

  
2) schvaluje 
  

nový Organizační řád Městské policie Ostrava s účinností od 01.03.2020 dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu 

  
 

RM_M 3 
Návrh na poskytnutí dotace ve výši 50.000 K č Nadačnímu fondu 
Paragraf, Čs. legií 1719/5, 702 00 Ostrava, na uspo řádání festiv alu Noc 
práva v Ostrav ě dne 6. 3. 2020 
  
Usnesení číslo: 03315/RM1822/49 

(zn.předkl.) 
01 

Rada města 

1) rozhodla 
  

o poskytnutí dotace ve výši 50.000 Kč Nadačnímu fondu Paragraf, IČO: 072 13 433, se sídlem 
Čs. legií 1719/5, 702 00 Ostrava, na uspořádání festivalu Noc práva v Ostravě dne 6. 3. 2020 

  
2) rozhodla 
  

o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi statutárním městem Ostrava 
a Nadačním fondem Paragraf, IČO: 072 13 433, se sídlem Čs. legií 1719/5, 702 00 Ostrava, 
dle přílohy č. 4 předloženého materiálu  

  
3) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se 

•sníží běžné výdaje 

na § 6171, pol. 5909, ÚZ 7117, ORJ 221 o 50 tis. Kč 
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•zvýší neinvestiční transfery 

na § 3399, pol. 5221, ÚZ 7117, ORJ 221 o 50 tis. Kč  

  
4) ukládá 
  

vedoucímu odboru financí a rozpočtu 
realizovat bod 3) tohoto usnesení  

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 03.03.2020
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  

 
RM_M 34 
Návrh na schválení zahrani ční pracovní cesty Ing. Zby ňka Pražáka, 
Ph.D., náměstka primátora, do SRN (Dráž ďany) ve dnech 18.–20.03.2020  
  
Usnesení číslo: 03316/RM1822/49 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

zahraniční pracovní cestu Ing. Zbyňka Pražáka, Ph.D., náměstka primátora, do SRN (Drážďany) 
ve dnech 18.–20.03.2020 za účelem účasti na 4. Národní konferenci o rovnosti žen a mužů 

  
2) schvaluje 
  

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

  
3) ukládá 
  

náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D., 
předložit radě města zprávu o výsledku zahraniční pracovní cesty dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Mgr. Bc. Michal Bayer, T: 07.04.2020
 vedoucí odboru kancelář primátora 
  

 
 

 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  
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RM_M 55 
Návrh na schválení zahrani ční pracovní cesty Ing. Davida Witosze, člena 
rady m ěsta, do Polska (Katowice) dne 28.02.2020 
  
Usnesení číslo: 03317/RM1822/49 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

zahraniční pracovní cestu Ing. Davida Witosze, člena rady města, do Polska (Katowice) 
dne 28.02.2020 za účelem pracovního jednání v partnerském městě 

  
2) schvaluje 
  

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

  
3) ukládá 
  

členovi rady města Ing. Davidu Witoszovi 
předložit radě města zprávu o výsledku zahraniční pracovní cesty dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Mgr. Bc. Michal Bayer, T: 17.03.2020
 vedoucí odboru kancelář primátora 
  

 
RM_M 80 
Informativní zpráva o stavu p říprav na oslavy 75. výro čí osvobození 
města 
  
Usnesení číslo: 03318/RM1822/49 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 
  
1) bere na vědomí 
  

Informativní zprávu o stavu příprav na oslavy 75. výročí osvobození města 

  
 

 

 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  
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2) ukládá 
  

primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 
předložit zastupitelstvu města k projednání informativní zprávu o stavu příprav na oslavy
75. výročí osvobození města 

  
 Vyřizuje: Mgr. Bc. Michal Bayer, T: 04.03.2020
 vedoucí odboru kancelář primátora 
  

 
RM_VZ 4 
Zadání ve řejné zakázky malého rozsahu na realizaci slavnostní ho 
ohňostroje na záv ěr oslav 75. výro čí osvobození m ěsta Ostrava 
  
Usnesení číslo: 03319/RM1822/49 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci slavnostního ohňostroje na závěr oslav 
75. výročí osvobození města Ostravy společnosti TARRA pyrotechnik, s.r.o., 
Hlučínská 1347/3a, 757 14 Ludgeřovice, IČO: 49611984, na základě vyhodnocení emailové 
poptávky ze dne 11.02.2020 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu za 139 900,- Kč bez DPH 
a uzavření smlouvy dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 86 
Návrh na posk ytnutí materiální pomoci partnerskému m ěstu Suzhou 
(Čínská lidová republika) postiženému nákazou virem C ovid 19 
  
Usnesení číslo: 03320/RM1822/49 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

schválit poskytnutí materiální pomoci partnerskému městu Suzhou (Čína) postiženému virem 
Covid 19 v maximální výši 300 tis. včetně DPH  dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  
 

 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  
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2) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se 

sníží rozpočtová rezerva 

na § 6409 pol. 5901, ORJ 120 o 300 tis. Kč 

zvýší  poskytnutá humanitární zahraniční pomoc 

§ 6221, pol. 5194, ORJ 221 o 300 tis.  

  
3) ukládá 
  

vedoucímu odboru  financí a rozpočtu 
realizovat rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 28.02.2020
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  
4) schvaluje 
  

vystavení objednávky   na  pořízení materiální  pomoci dle přílohy č. 1  předloženého 
materiálu v maximální výši 300 tis. Kč včetně DPH   

  
5) pověřuje 
  

vedoucího odboru kancelář primátora 
učiněním všech úkonů potřebných k zajištění bodu 4) tohoto usnesení a k podpisu objednávky 

  
 Vyřizuje: Mgr. Bc. Michal Bayer, T: 06.03.2020
 vedoucí odboru kancelář primátora 
  
6) ukládá 
  

primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 
předložit návrh na poskytnutí materiální pomoci  partnerskému  městu  Suzhou 
(Čína)  postiženého  nákazou virem  Covid 19 zastupitestvu  města ke schválení 

  
 Vyřizuje: Mgr. Bc. Michal Bayer, T: 04.03.2020
 vedoucí odboru kancelář primátora 
  

 
 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  
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RM_MZP 2 
Předžalobní výzva k pln ění 
  
Usnesení číslo: 03321/RM1822/49 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zaslání předžalobní výzvy xxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxx, bytem 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx k úhradě částky ve výši 2 181 500,- Kč a zákonného úroku 
z prodlení ode dne 20.04.2017 do uhrazení, vše dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
  

o podání žaloby proti budoucímu žalovanému xxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx, bytem 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, na úhradu částky ve výši 2 181 500,- Kč a zákonného 
úroku z prodlení ode dne 20.4.2017 do uhrazení, a to za podmínky, že nedojde k uhrazení nároků 
statutárního města Ostravy dle podmínek výzvy zaslané v souladu s bodem 1) tohoto usnesení, 
vše v souladu s důvodovou zprávou předloženého materiálu 

  
 

RM_M 33 
Reakce na výzvu k pln ění 
  
Usnesení číslo: 03322/RM1822/49 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o odmítnutí všech nároků uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu, 
jenž uplatňuje společnost MASTER IT Technologies, a.s., se sídlem: Výstavní 1928/9, 
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 27851931, a o odeslání přípisu dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu 

  
 

RM_M 56 
Zpráva o činnosti komisí rady m ěsta za II. pololetí roku 2019, 
vč. personální zm ěny v komisích 
  
Usnesení číslo: 03323/RM1822/49 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 
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1) projednala 
  

zprávu o činnosti komisí rady města za II. pololetí roku 2019 dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu 

  
2) bere na vědomí 
  

rezignaci paní xxxxxxxxxxxxxx, nar.: xxxxxxxxxx, bytem: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
3) odvolává 
  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxx, bytem: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Ostrava z funkce členky komise pro otevřenou radnici a rozvoj samosprávy 

  
4) jmenuje 
  

do funkce člena komise pro otevřenou radnici a rozvoj samosprávy xxxxxxxxxx, nar. 
xxxxxxxxxxx, bytem: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

  
5) ukládá 
  

primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 
předložit zastupitelstvu města zprávu o činnosti komisí rady města za rok 2019  

  
 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, MPA, T: 15.04.2020
 vedoucí odboru legislativního a právního 
  

 
RM_VZ 5 
Veřejná zakázka malého rozsahu pod ozna čením „Zajišt ění výuky 
a výcviku žák ů” 
  
Usnesení číslo: 03324/RM1822/49 

(zn.předkl.) 
09 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy  na zajištění výuky a výcviku 
žáků na dětském dopravním hřišti při Základní a mateřské škole Ostrava-Hrabůvka, 
A. Kučery 20, příspěvkové organizace v roce 2020  s příspěvkovou organizací: 
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Základní a mateřská škola Ostrava - Hrabůvka, A. Kučery 20, příspěvková organizace 

IČO 709 44 652 se sídlem A. Kučery 1276/20, 700 30 Ostrava-Hrabůvka 

za cenu nejvýše přípustnou ve výši  261 429,- Kč (není plátcem DPH) 
dle přílohy č. 3 předloženého materiálu  

  
2) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na zajištění výuky a výcviku žáků 
na dětském dopravním hřišti při Mateřské škole Ostrava - Poruba, Ukrajinská 1530-1531,
příspěvková organizace v roce 2020 s příspěvkovou organizací: 

Mateřská škola, Ostrava - Poruba, Ukrajinská 1530 - 1531, příspěvková organizace 

IČO 709 84 662, se sídlem Ukrajinská 4/1530 - 2/1531, 708 00 Ostrava -Poruba 

za cenu nejvýše přípustnou ve výši 59 400,- Kč (není plátcem DPH) dle přílohy č. 6 
předloženého materiálu 

  
3) rozhodla 
  

o zadání  veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na zajištění výuky a výcviku 
žáků na dětském dopravním hřišti při Mateřské škole Ostrava, Hornická 43A, příspěvková 
organizace v roce 2020 s příspěvkovou organizací: 

Mateřská škola Ostrava, Hornická 43A, příspěvková organizace 

IČO 709 34 011 se sídlem Hornická 43A/2679, 702 00 Ostrava 

za cenu nejvýše přípustnou ve výši 45 000,- Kč (není plátcem DPH) dle přílohy č. 9 
předloženého materiálu 

  
4) ukládá 
  

vedoucímu odboru dopravy 
zabezpečit veškeré potřebné úkony pro zajištění těchto veřejných zakázek malého rozsahu 
dle bodů 1) až 3) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Břetislav Glumbík, 
 vedoucí odboru dopravy 
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RM_M 2 
Ukončení realizace projektu Ostrava - Pustkovec - Výstavba hasi čské 
zbrojnice 
  
Usnesení číslo: 03325/RM1822/49 

(zn.předkl.) 
38 

k usnesení č. 2393/ZM1418/37 

Rada města 
  
1) souhlasí 
  s předloženou zprávou o ukončení projektu „Ostrava - Pustkovec - Výstavba hasičské zbrojnice” 

spolufinancovaného z rozpočtu Ministerstva vnitra  - generálního ředitelství hasičských 
záchranných sborů ČR a Moravskoslezského kraje 

  
2) ukládá 
  Magistrátu města Ostravy - odboru majetkovému 

zajistit udržitelnost projektu „Ostrava - Pustkovec - Výstavba hasičské zbrojnice” dle podmínky 
stanovené ve Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje 
ev. č. 3302/2018/OSR dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a poskytovat informace odboru 
strategického rozvoje v období udržitelnosti 

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 31.10.2024
 vedoucí odboru majetkového 
  
3) ukládá 
  Magistrátu města Ostravy - odboru strategického rozvoje 

zajistit udržitelnost projektu „Ostrava - Pustkovec - Výstavba hasičské zbrojnice” dle podmínky 
stanovené ve Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje 
ev. č. 3302/2018/OSR dle přílohy č. 1 předloženého materiálu na základě informací 
poskytovaných odborem majetkovým v období udržitelnosti 

  
 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 31.10.2024
 vedoucí odboru strategického rozvoje 
  
4) žádá 
  

starostu Městského obvodu Pustkovec 
o zajištění udržitelnosti projektu „Ostrava - Pustkovec - Výstavba hasičské zbrojnice” v rozsahu 
majetku svěřeného a předaného městskému obvodu dle podmínky stanovené ve Smlouvě 
o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 3302/2018/OSR dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu a o poskytnutí informací odboru strategického rozvoje 

  
 Vyřizuje: Stanislav Pyš, T: 31.10.2024
 starosta městského obvodu Pustkovec 
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RM_M 72 
Dodatek č. 1 „Smlouvy na poskytování služeb v rámci veletrhu  
MIPIM 2020“, ev. č. 0257/2020/OSR/VZKÚ“ 
  
Usnesení číslo: 03326/RM1822/49 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 02923/RM1822/43 
  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření Dodatku č. 1 „Smlouvy na poskytování služeb v rámci veletrhu MIPIM 2020“, 
ev. č. 0257/2020/OSR/VZKÚ 

  
 

RM_M 50 
Návrh na sestavení odborné komise pro dota ční program fajnOVY 
prostor 2020 - 2021 
  
Usnesení číslo: 03327/RM1822/49 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 0735/ZM1822/12 
  
Rada města 
  
1) jmenuje 
  

komisi pro dotační program fajnOVY prostor ve složení: 

Mgr. Kateřina Šebestová - náměstkyně primátora SMO, garant dotačního programu 
Ing. Václav Palička - vedoucí odboru strategického rozvoje, MMO 
Mgr. Tereza Aubrechtová - odborný asistent, Katedra fyzické geografie a geoekologie, OU 
Ing. Lucie Baránková Vilamová, Ph.D. - starostka, Úřad městského obvodu Poruba 
Tomáš Čech – architekt, novinář a lektor 
Mgr. Marek Pokorný - umělecký kritik, ředitel Plato Ostrava 
Ing. Arch. Ondřej Vysloužil – architekt, ředitel MAPPA 

Náhradníci: 

Mgr. Jiří Hudec – vedoucí oddělení strategie, MMO 
Ing. et Ing. Dalibor Lička, Ph.D. – manažer projektů, oddělení projektů, MMO 
Bc. Jan Ševčík, DiS. – vedoucí oddělení projektů, MMO 
Ing. Zuzana Kotyzová – komunikace a participace, MAPPA 
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2) souhlasí 
  

s proplacením odměn externím členům komise za práci v odborné komisi dle důvodové zprávy 
předloženého materiálu 

  
 

RM_M 51 
Zvýšení neinvesti čního p říspěvku na rok 2020 o 4 791 tis. K č 
pro organizaci: Zoologická zahrada a botanický park Ost rava, p řísp. org. 
za účelem dokrytí mzdových náklad ů z důvodu legislativních zm ěn 
  
Usnesení číslo: 03328/RM1822/49 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zvýšení neinvestičního příspěvku na rok 2020 o 4 791 tis. Kč pro organizaci Zoologická 
zahrada a botanický park přísp. org., IČO 00373249, se sídlem Michálkovická 197, 710 00 
Ostrava, za účelem dokrytí mzdových nákladů z důvodu legislativních změn 

  
2) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se 
- s n i ž u j í 
běžné výdaje u ORJ 300 
§ 3741, pol 5901, ORG 4270             o          4 791 tis. Kč 

- z v y š u j í 
neinvestiční příspěvky ORJ 300 
§ 3741, pol. 5331, ORG 4270            o         4 791 tis. Kč 

  
3) ukládá 
  

vedoucímu odboru financí a rozpočtu 
realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 29.02.2020
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  
4) schvaluje 
  

úpravu závazného ukazatele - zvýšení neinvestičního příspěvku organizaci Zoologická zahrada 
a botanický park Ostrava, přísp. org. o 4 791 tis. Kč    
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5) ukládá 
  

vedoucímu strategického rozvoje 
zahrnout do návrhu rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2021  zvýšení neinvestičního 
příspěvku na provoz pro organizaci Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, přísp. org. 
o  4 791 tis. Kč 

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

 
RM_M 81 
Odkup akcií spole čnosti Ostravské vodárny a kanalizace, a. s. 
  
Usnesení číslo: 03329/RM1822/49 

(zn.předkl.) 
90 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o koupi akcií obchodní společnosti Ostravské vodárny a kanalizace, a. s., 
IČO: 451 93 673 se sídlem Nádražní 3114/28, 702 00, Ostrava - Moravská Ostrava,             
a to 15 895 kusů akcií na majitele v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 
1.000,- Kč od manželů xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxx, oba bytem 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 87.780.000,- Kč 
se zdůvodněním odchylky od ceny obvyklé v důvodové zprávě s úpravou a uzavření kupní 
smlouvy o převodu akcií mezi statutárním městem Ostrava a manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s úpravou 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

zvyšují kapitálové výdaje 

na § 3639, pol. 6201, ORJ 125 o 7 780 tis. Kč 

snižuje se rozpočtová rezerva 

na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 7 780 tis. Kč  
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3) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 04.03.2020
 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 
  

 
RM_M 76 
Návrh na zám ěr města darovat pozemky ve vlastnictví statutárního 
města Ostravy v k. ú. Mošnov, obec Mošnov, k. ú. Sedl nice, obec 
Sedlnice a k. ú. Harty, obec Pet řvald, Moravskoslezskému kraji 
  
Usnesení číslo: 03330/RM1822/49 

(zn.předkl.) 
08 

Rada města 

1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

zrušit jeho usnesení č. 0457/ZM1822/8 ze dne 18. 9. 2019  v plném rozsahu,  kterým rozhodlo 
o záměru darovat pozemky ve vlastnictví statutárního města Ostravy 

  
2) souhlasí 
  

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

- p. p. č. 1302/1 
- p. p. č. 1302/20 
- p. p. č. 1302/22 
- p. p. č. 1302/23 
- p. p. č. 1302/24 
- p. p. č. 1302/26 
- p. p. č. 1302/33 
- p. p. č. 1331/5 
- p. p. č. 1332/9 
- p. p. č. 1336/3 
- p. p. č. 1337 
- p. p. č. 1339/25 
- p. p. č. 1339/27 
- p. p. č. 1339/28 
- p. p. č. 1340/46 
- p. p. č. 1340/48 
- p. p. č. 1340/51 
- p. p. č. 1356/5 
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- p. p. č. 1356/12 
- p. p. č. 1356/18 
- p. p. č. 1365 
- p. p. č. 1469/2 
- p. p. č. 1469/3 
- p. p. č. 1469/4 
- p. p. č. 1469/5 
- p. p. č. 1470/2 
- p. p. č. 1470/3 
- p. p. č. 1470/4 
- p. p. č.1471/2 
- p. p. č. 1471/3 
- p. p. č. 1473/1 
- p. p. č. 1473/2 
- p. p. č. 2093/10 
- p. p. č. 2093/11 
- p. p. č. 2093/13 
- p. p. č. 2093/18 
- p. p. č. 2093/19 
- p. p. č 2093/20 
všechny v k. ú. Mošnov, obec Mošnov 

- p. p. č. 971/2 
- p. p. č. 971/3 
- p. p. č. 971/11 
všechny v k. ú. Harty, obec Petřvald 

- parc. č. 1121/23 
- parc. č. 1122/8 
- parc. č. 1122/19 
- parc. č. 1122/21 
- parc. č. 1122/22 
- parc. č. 1122/23 
- parc. č. 1122/24 
- parc. č. 1122/28 
- parc. č. 1122/34 
- parc. č. 1122/40 
- parc. č. 1122/42 
- parc. č. 1122/44 
- parc. č. 1122/45 
- parc. č. 1122/46 
- parc. č. 1122/51 
- parc. č. 1126 
- parc. č. 1129/11 
- parc. č. 1129/12 
- parc. č. 1129/16 
- parc. č. 1129/17 
- parc. č. 1129/19 
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- parc. č. 1130/5 
- parc. č. 1130/7 
- parc. č. 1130/13 
- parc. č. 1130/15 
- parc. č. 1130/16 
- parc. č. 1130/17 
- parc. č. 1557/1 
- parc. č. 1557/4 
- parc. č. 1557/5 
- parc. č. 1557/6 
- parc. č. 1557/8 
- parc. č. 1557/9 
- parc. č. 1557/10 
- parc. č. 1557/13 
- parc. č. 1558/3 
- parc. č. 1558/4 
- parc. č. 1558/5 
- parc. č. 1558/6 
- parc. č. 1558/8 
- parc. č. 1558/9 
- parc. č. 1558/10 
- parc. č. 1558/14 
- parc. č. 1559/4 
- parc. č. 1559/5 
- parc. č. 1559/7 
- parc. č. 1559/8 
- parc. č. 1559/20 
všechny v k. ú. Sedlnice, obec Sedlnice, 

za podmínky schválení Správcem programu, kterým je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 

a zároveň si vyhrazuje právo darovat všechny tyto výše uvedené nemovité věci (částí pozemků) 
včetně součástí a příslušenství společně, nebo kteroukoliv z nich jednotlivě, případně i více 
uvedených věcí, přičemž si zároveň vyhrazuje právo tento záměr kdykoliv zrušit 

  
3) souhlasí 
  

s návrhem na záměr města darovat účelovou komunikaci, která se nachází na pozemcích 
parc. č. 1557/15, parc. č. 1557/14, parc. č. 1557/13, parc. č. 1557/12, parc. č. 1557/11, 
parc. č. 1557/10, parc. č. 1557/9, parc. č. 1557/8, parc. č. 1557/7, parc. č. 1557/6 všechny v k. ú. 
Sedlnice, obec Sedlnice, která byla vybudována v rámci stavby „Napojení větve „L“ na silnici 
II/464“ a účelovou komunikaci, která se nachází na pozemcích parc. č. 1557/5, parc. č. 1557/4, 
parc. č. 1557/3, parc. č. 1557/2, parc. č. 1557/1 všechny v k. ú. Sedlnice, obec Sedlnice 
a na pozemcích p. p. č. 1340/51, p. p. č.  1469/5, p. p. č.  1366/5, p. p. č. 1469/4, p. p. č.  1469/3, 
p. p. č.  1469/2, p. p. č.  1469/1, p. p. č.  1340/9 všechny v k. ú. Mošnov, obec Mošnov, 
která byla vybudována v rámci stavby „Komunikace v průmyslové zóně VĚTEV „L“ km 
0,650-1,565“ 
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za podmínky schválení Správcem programu, kterým je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 

a zároveň si vyhrazuje právo darovat všechny tyto výše uvedené nemovité věci (částí pozemků) 
včetně součástí a příslušenství společně, nebo kteroukoliv z nich jednotlivě, případně i více 
uvedených věcí, přičemž si zároveň vyhrazuje právo tento záměr kdykoliv zrušit 

  
4) souhlasí 
  

s návrhem na záměr darovat cyklostezku a přilehlé chodníkové těleso, které se nacházejí 
na pozemcích  parc. č.1558/16 parc. č. 1558/15, parc. č.1558/14, parc. č.1558/12, 
parc. č.1558/11, parc. č.1558/10, parc. č.1558/9, parc. č.1558/8, parc. č.1558/7, parc. č.1558/6, 
parc. č.1558/5, parc. č.1558/4, parc. č.1558/3, parc. č. 1558/2, parc. č. 1558/1, parc. č. 1123/1 
všechny v k. ú. Sedlnice, obec Sedlnice a v pozemcích p. p. č. 1365, p. p. č. 1366/5, 
p. p. č. 1368/2, p. p. č.1368/3, p. p. č. 1473/3, p. p. č. 1340/51, p. p. č. 1473/2, p. p. č. 1473/1, 
p. p. č. 1470/4, p. p. č. 1470/3, p. p. č. 1470/2, p. p. č. 1470/1 všechny v k. ú. Mošnov, obec 
Mošnov, vybudovaných v rámci stavby „Napojení větve „L“ na silnici II/464“. 

za podmínky schválení Správcem programu, kterým je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 
a zároveň si vyhrazuje právo darovat všechny tyto výše uvedené nemovité věci (částí pozemků) 
včetně součástí a příslušenství společně, nebo kteroukoliv z nich jednotlivě, případně i více 
uvedených věcí, přičemž si zároveň vyhrazuje právo tento záměr kdykoliv zrušit 

  
5) souhlasí 
  

s návrhem na záměr darování  inženýrské sítě - podzemního vedení veřejného osvětlení včetně 
sloupů veřejného osvětlení, které se nachází v pozemcích parc. č. 1126, parc. č. 1123/1, 
parc. č. 1129/11, parc. č. 1129/10, parc. č. 1129/9, parc. č. 1123/1, parc. č. 1558/2, 
parc  č. 1557/3, parc. č. 1129/2, parc. č. 1129/17, parc. č. 1129/16 všechny v k. ú. Sedlnice, obec 
Sedlnice a v pozemcích p. p. č. 1366/7, p. p. č. 1331/5, p. p. č. 1332/9, p. p. č. 1340/51, 
p. p. č. 1469/4, p. p. č. 1365, p. p. č. 1366/5, p. p. č. 1420/2, p. p. č. 1356/14, p. p. č. 1420/1, 
p. p. č. 1337, p. p. č. 1356/5, p. p. č. 1336/3, p. p. č. 1356/18, p. p. č. 1339/27, p. p. č. 1340/48, 
p. p. č. 1429/2, p. p. č. 1340/68, p. p. č. 1469/1, p. p. č. 1469/2, p. p. č. 1469/4, p. p. č. 1340/9, 
p. p. č. 1340/57, p. p. č. 1470/1, p. p. č. 1470/2, p. p. č. 1340/8, p. p. č. 1340/46, p. p. č. 1339/25, 
p. p. č. 1356/12, p. p. č. 1470/4, p. p. č. 1473/1 všechny v k. ú. Mošnov, obec Mošnov a  přípojky 
podzemního vedení veřejného osvětlení v rámci stavby „Přípojka trasy „L“ na pozemcích 
p. p. č. 1340/47, p. p. č. 1340/94, p. p. č. 1340/102, p. p. č. 1339/41, p. p. č. 1339/38, 
p. p. č. 1339/2, p. p. č. 1340/35, p. p. č. 1340/33, p. p. č. 1339/15, p. p. č. 1339/17, p. p. č. 1339/1, 
p. p. č. 813/93, p. p. č. 813/50, p. p. č. 813/132, p. p. č. 813/133, p. p. č. 813/134, p. p. č. 813/29, 
p. č. st. 526 všechny v k. ú. Mošnov, obec Mošnov. 

za podmínky schválení Správcem programu, kterým je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 

a zároveň si vyhrazuje právo darovat všechny tyto výše uvedené nemovité věci (částí pozemků) 
včetně součástí a příslušenství společně, nebo kteroukoliv z nich jednotlivě, případně i více 
uvedených věcí, přičemž si zároveň vyhrazuje právo tento záměr kdykoliv zrušit 
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6) ukládá 
  

primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, a náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrhy dle bodů 1 - 5) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 04.03.2020
 vedoucí odboru majetkového 
  
 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 04.03.2020
 vedoucí odboru strategického rozvoje 
  

 
RM_M 82 
Návrh zrušit usne sení ZM č. 0555/ZM1822/9 ze dne 16. 10. 2019, návrh 
koupit nemovité v ěci v k. ú. Záb řeh nad Odrou, obec Ostrava, 
pro realizaci projektu „M ěstečko bezpe čí” a návrh z řídit právo stavby, 
pro realizaci projektu „M ěstečko bezpe čí” 
  
Usnesení číslo: 03331/RM1822/49 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem zrušit usnesení zastupitelstva města č. 0555/ZM1822/9 ze dne 16. 10. 2019, 
které je přílohou č. 1 předloženého materiálu v plném rozsahu 

  
2) souhlasí 
  

s návrhem koupit níže uvedené nemovité věci v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, 
od společnosti Ingka Centres Česká republika s.r.o, se sídlem Praha 5, Skandinávská 15a/144, 
PSČ 155 00, IČO: 270 81 028, a to pozemky nebo jejich částí včetně součástí a příslušenství, 
oddělené dle GP č. 3556-80/2019 vyhotoveného pro k. ú. Zábřeh nad Odrou: 

- pozemek p. p. č. 767/1, pozemek p. p. č. 767/4, pozemek p. p. č. 796/3, pozemek 
p. p. č. 796/7, pozemek p. p. č. 796/21, pozemek p. p. č. 797, pozemek p. p. č. 799/36, pozemek 
p. p. č. 1100/4, pozemek p. p. č. 4385, pozemek p. p. č. 4386/1, pozemek 
p. p. č. 4387,  pozemek p. p. č. 4474/4, pozemek p. p. č. 4474/5, 
- část pozemku p. p. č. 796/2 o výměře 1171 m2 nově označena jako pozemek p. p. č. 796/23, 
- část pozemku p. p. č. 796/6 o výměře 451 m2 nově označena jako pozemek p. p. č. 796/22,  
- část pozemku p. p. č. 799/2 o výměře 3249 m2 nově označena jako pozemek p. p. č. 799/43, 
- část pozemku p. p. č. 800/2 o výměře 120 m2 nově označena jako pozemek p. p. č. 800/3,  
- část pozemku p. p. č. 801/5 o výměře 190 m2 nově označena jako pozemek p. p. č. 801/61, 
- část pozemku p. p. č. 801/11 o výměře 28 m2 nově označena jako pozemek p. p. č. 801/62, 

a uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě kupní  dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 
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3) souhlasí 
  

s návrhem zřídit  právo stavby k níže uvedeným pozemkům  nebo jejich částem v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou, obec  Ostrava, dle geometrického plánu  č. 3556-80/2019 vyhotoveného pro k. ú. 
Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, v roce 2019, a to: 

- pozemku p. p. č. 767/1 o výměře 1551 m2 ostatní plocha, jiná plocha, 
- pozemku p. p. č. 767/4 o výměře 920 m2  ostatní plocha, jiná plocha, 
- pozemku p. p. č. 796/3 o výměře 1077 m2  trvalý travní porost, 
- pozemku p. p. č. 796/7 o výměře 23 m2  trvalý travní porost, 
- pozemku p. p. č. 796/21 o výměře 3 m2  trvalý travní porost, 
- pozemku p. p. č. 797 o výměře 2412 m2  orná půda, 
- pozemku p. p. č. 799/36 o výměře 71 m2 ostatní plocha, jiná plocha, 
- pozemku p. p. č. 1100/4 o výměře 168 m2 ostatní plocha, ostatní komunikace, 
- pozemku p. p. č. 4385 o výměře 382 m2  ostatní plocha, jiná plocha, 
- pozemku p. p. č. 4386/1 o výměře 12 m2  ostatní plocha, jiná plocha, 
- pozemku p. p. č. 4387 o výměře 149 m2  ostatní plocha, jiná plocha, 
- pozemku p. p. č. 4474/4 o výměře 535 m2  ostatní plocha, ostatní komunikace, 
- pozemku p. p. č. 4474/5 o výměře 572 m2  ostatní plocha, ostatní komunikace, 

a 

- části pozemku p. p. č. 796/2 o výměře 1171 m2 trvalý travní porost, označená jako pozemek 
p. p. č. 796/23, 
- části pozemku p. p. č. 796/6 o výměře 451 m2 ostatní plocha, ostatní komunikace, označená 
jako pozemek p. p. č. 796/22, 
- části pozemku p. p. č. 799/2 o výměře 3249 m2 orná půda, označená jako 
pozemek p. p. č. 799/43, 
- části pozemku p. p. č. 800/2 o výměře 120  m2 trvalý travní porost, označená jako pozemek 
p. p. č. 800/3, 
- části pozemku p. p. č. 801/5 o výměře 190 m2 trvalý travní porost, označená jako pozemek 
p. p. č. 801/61, 
- části pozemku p. p. č. 801/11 o výměře 28 m2 orná půda, označená jako pozemek 
p. p. č. 801/62, 

s vlastníkem: 
Ingka Centres Česká republika s.r.o. 
se sídlem  Skandinávská 15a/144, 155 00 Praha 5  
IČO:270 81 028 

a uzavřít smlouvu o zřízení práva stavby dle přílohy č. 7 předloženého materiálu 
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4) ukládá 
  

primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, a náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 
předložit návrh dle bodů 1) až 3) tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 04.03.2020
 vedoucí odboru majetkového 
  
 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, MPA, T: 04.03.2020
 vedoucí odboru legislativního a právního 
  

 
RM_M 83 
Návrh prodat pozemky v k. ú. Moravská Ostrava, obec  Ostrava –
„TROJZUBEC” 
  
Usnesení číslo: 03332/RM1822/49 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem prodat 

pozemek parc. č. 3380/16 
pozemek parc. č. 3457/46 
oba v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřené městskému obvodu Moravská Ostrava 
a Přívoz 

společnosti CONTERA Investment X s.r.o., se sídlem Černokostelecká 2247, 251 01 Říčany, 
IČO 080 08 094 

za celkovou sjednanou kupní cenu ve výši 95 mil. Kč + DPH v zákonné výši 

a uzavřít Kupní smlouvu s předkupním právem a zákazem zcizení dle přílohy č. 4 předloženého 
materiálu  

  
2) ukládá 
  

primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, a 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 
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 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, MPA, T: 04.03.2020
 vedoucí odboru legislativního a právního 
  

 
RM_M 84 
Předchozí písemný souhlas se z řízením zástavního práva, zákazu 
zcizení a zatížení, zákazu využití uvoln ěného zástavního práva a zákazu 
záměny zástavního práva 
  
Usnesení číslo: 03333/RM1822/49 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s udělením předchozího písemného souhlasu se zřízením zástavního práva, zákazu zcizení 
a zatížení, zákazu využití uvolněného zástavního práva a zákazu záměny zástavního práva 
ve prospěch společnosti Československá obchodní banka, a. s., se sídlem Praha 5, 
Radlická 333/150 PSČ 150 57, IČO 00001350, k pozemkům v Rozvojové zóně Hrušov 
ve vlastnictví společnosti CONTERA Investment VIII. s.r.o., se sídlem Říčany, 
Černokostelecká 2247, PSČ 251 01, IČO 055 18 849 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
s úpravou  

  
2) ukládá 
  

primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, a náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 
předložit k rozhodnutí zastupitelstvu města návrh dle bodu 1) tohoto usnesení 

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

 
RM_M 5 
Návrh na zám ěr města neprodat nemovité v ěci v k. ú. Svinov, obec 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 03334/RM1822/49 

(zn.předkl.) 
08 

Rada města 

1) nesouhlasí 
  

s návrhem na záměr města prodat  
- pozemek parc. č. 1963   
v k. ú. Svinov, obec Ostrava ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému 
obvodu Svinov  
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2) nesouhlasí 
  

s návrhem na záměr města prodat 
- část pozemku parc. č. 2993/1 o výměře cca 900 m2 v k. ú. Svinov, obec Ostrava, 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřenou městskému obvodu Svinov, 
dle zákresu, který je přílohou č. 3/C předloženého materiálu 

  
3) nesouhlasí 
  

s návrhem na záměr města prodat 
- část pozemku parc. č. 802/374 o výměře cca 34 m2 v k. ú. Svinov, obec Ostrava, 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřenou městskému obvodu Svinov, 
dle zákresu, který je přílohou č. 5/C předloženého materiálu 

  
4) ukládá 
  

náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodů 1) až 3) tohoto usnesení 

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

 
RM_M 6 
Návrh na zám ěr města prodat nemovité v ěci v k. ú. Pustkovec a v k. ú. 
Poruba, vše obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 03335/RM1822/49 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem na záměr města prodat nemovitou věc v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava, ve vlastnictví 
statutárního města Ostrava, svěřenou městskému obvodu Pustkovec, a to: 

- pozemek parc. č. 4026/3 

a zároveň doporučuje zastupitelstvu města vyhradit si právo kdykoliv tento záměr zrušit 
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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 7 
Návrh na zám ěr města darovat nemovité v ěci v k. ú. Poruba- sever obec 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 03336/RM1822/49 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem na záměr města darovat nemovitou věc v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava, 
ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřenou městskému obvodu Poruba, a to: 
- část pozemku parc. č. 3751/77, zahrada o výměře 944 m2, která je dle geometrického 
plánu č. 2946-16/2019 vyhotoveného pro k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava, oddělena a nově 
označena jako pozemek parc. č. 3751/258 zahrada, včetně všech součástí 

Moravskoslezskému kraji, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO: 708 90 692 

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

  
2) souhlasí 
  

s návrhem na záměr města darovat nemovité věci v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava, 
ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřené městskému obvodu Poruba, a to: 

- pozemek parc. č. 4408/108 včetně všech součástí 
- část pozemku parc. č. 4408/133 ost. plocha, zeleň o výměře 945 m2, která je dle geometrického 
plánu č. 2947-17/2019 vyhotoveného pro k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava, oddělena a nově 
označena jako pozemek parc. č. 4408/191 ost. plocha, zeleň, včetně všech součástí 
- pozemek parc. č. 4408/134 

Moravskoslezskému kraji, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO: 708 90 692, 

s tím, že předmětem daru budou všechny uvedené pozemky nebo některé z nich 

a zároveň doporučuje zastupitelstvu města vyhradit si právo tento záměr pro kterýkoliv z těchto 
pozemků (a tedy i vícero těchto pozemků nebo i všech uvedených pozemků) kdykoliv zrušit 
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3) ukládá 
  

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

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

 
RM_M 8 
Návrh na zám ěr města pronajmout pozemek v k. ú. Muglinov, návrh 
na záměr města vyp ůjčit pozemky v k. ú. Slezská Ostrava, a návrh na 
záměr města nepronajmout pozemky a budovu v k. ú. Moravská Ostrava
  
Usnesení číslo: 03337/RM1822/49 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o záměru města pronajmout pozemek parc. č. p. 478, ostatní plocha, jiná plocha, 
o výměře 246 m2, k. ú. Muglinov, obec Ostrava, dle zákresu ve snímku, který je součástí přílohy 
č. 1 předloženého materiálu a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  
2) rozhodla 
  

o záměru města vypůjčit pozemek parc. č. 4168/39, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 97 m2, 
a pozemek parc. č. 4168/42, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 14 m2, vše v k. ú. Slezská 
Ostrava, obec Ostrava, dle zákresu ve snímku, který je součástí přílohy č. 2 předloženého 
materiálu a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  
 

RM_M 9 
Návrh na p ředání vodohospodá řských staveb do nájmu spol. Ostravské 
vodárny a kanalizace a.s., navýšení hodnoty vodohos podá řského 
majetku statutárního m ěsta Ostrava o realizované technické zhodnocení 
a záměr pronájmu 
  
Usnesení číslo: 03338/RM1822/49 

(zn.předkl.) 
08 

Rada města 

1) rozhodla 
  

o předání vodohospodářských staveb ve vlastnictví statutárního města Ostrava v celkové 
pořizovací ceně 21.060.518,41 Kč v rámci Koncesní smlouvy ev. č. 05691/2000/LPO ze dne 
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22. 12. 2000 ve znění pozdějších dodatků do nájmu společnosti Ostravské vodárny a kanalizace 
a.s. 
I. Dokončené investiční akce statutárního města Ostrava v celkové pořizovací 
ceně  20.874.294,73 Kč 

- Jednotná kanalizace DN 250, DN 300, DN 400 celkové délky 1662,14 m včetně 5 kusů 
kanalizačních šachet DN 600 a 45 kusů kanalizačních šachet DN 1000, která je uložena 
v pozemcích parc. č. 4484, parc. č. 4573, parc. č. 4815, parc. č. 4810, parc. č. 4814, 
parc. č. 5643/2, parc. č. 4879/32, parc. č. 4813, vše v k. ú. Slezská Ostrava a parc. č. 609/2 v k. ú. 
Michálkovice, obec Ostrava. Stavba byla kolaudována kolaudačním souhlasem č. 140/19/VH/K 
ze dne 7. 10. 2019 a vybudována v rámci stavby „Odkanalizování ul. Šmilovského, Sládečkova, 
Petřvaldská - oblast Slezská Ostrava”, ORG 7039, v pořizovací ceně  20.874.294,73 Kč. 

II. Dlouhodobý hmotný majetek v celkové pořizovací ceně 137.859,00 Kč, 

který statutární město Ostrava nabylo darovací smlouvou ev. č. 3539/2019/MJ ze dne 
15. 2. 2019 od fyzických osob -  vodovodní řad PE 100 D 90 celkové délky 77,8 m včetně 1 
kusu podzemního hydrantu DN 80, který je uložen v pozemcích  parc. č. 1623/2, parc. č. 300/8, 
vše v k. ú. Nová Bělá, obec Ostrava. Stavba byla kolaudována kolaudačním souhlasem 
č. 133/19/VH/K ze dne 7. 10. 2019 vybudována v rámci stavby „Prodloužení vodovodního řadu 
a vodovodní přípojka, ul. Na Šancích, k. ú. Nová Bělá, 724 00 Ostrava”. 

III. Dlouhodobý drobný hmotný majetek v celkové ceně 48.364,68 Kč, 
který statutární město Ostrava nabylo dodatkem č. 3 ke Koncesní smlouvě od společnosti 
Ostravské vodárny a kanalizace a.s.: 
- č. dokladu FVR179767 - navrtávací pásy, domovní uzávěry a kanalizační odbočky za období 
12/2019  

  
2) rozhodla 
  

o navýšení hodnoty vodohospodářského majetku statutárního města Ostrava, který má 
společnost Ostravské vodárny a kanalizace a.s. již v nájmu, o realizované technické zhodnocení 
v souladu s Koncesní smlouvou, a to: 
- o celkovou částku 816.196,00 Kč, 
v Ústřední vodárně Nová Ves v trafostanici byla provedena nová připojovací skříň MXZ2 
a  nainstalován NN pojistkový odpínač FU3. Byl propojen výstup ze stávajícího odpínače FU2 
s novým odpínačem FU3 pro nouzový zdroj, aby stávající kabely do RH1 přivedly elektrickou 
energii i ze záložního zdroje, 
v prostoru NN  rozvodny v Prameništi Nová Ves byly instalovány nová připojovací skříň MXZ1 
a nástěnná rozvaděčová skříň RP, ve které je umístěna kompletní sestava systému záskoku 
zdrojů. Hlavní přívod do RP je proveden jednotlivými kabely z 1. pole rozvaděče RM1. Nová 
kabelová vedení jsou uložena v nových kabelových drátěných žlabech. V rámci realizace byl 
přemístěn elektrický přímotopný panel, 
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u stavby byly provedeny úpravy a doplnění silnoproudých napájecích vedení a zařízení 
pro napájení hlavních nízkonapěťových rozvaděčů v areálu Úpravny vody Ostrava - Nová Ves 
a Prameniště Ostrava - Nová Ves tak, aby bylo možno při výpadku napětí z distribuční sítě 
zajistit napájení vodárenských objektů z nouzových zdrojů, inventární číslo majetku 186685, 
186686, 

technické zhodnocení bylo zrealizováno v rámci stavby „Rekonstrukce ÚČOV Ostrava -
Rekonstrukce odstředivky na ÚČOV”, ORG 7089, v k. ú. Přívoz, obec Ostrava. 

  
3) rozhodla 
  

o záměru statutárního města Ostrava pronajmout vodohospodářské stavby ve vlastnictví 
statutárního města Ostrava a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

I. Dokončené investiční akce statutárního města Ostrava 

- Vodovodní řady DN 250, DN 300, D 225, D 110, D 160, D 90 celkové délky 2 096,40 m včetně 
2 kusů hydrantů DN 80, které jsou uloženy v pozemcích parc. č. 246/1, parc.- č. 5637, 
parc. č. 5638, parc. č. 5623/7, parc. č. 2569, parc. č. 2571, parc. č. 2729/1, parc. č. 2754/1, 
parc. č. 5977/1, parc. č. 4809, parc. č. 4812/6, parc. č. 4810, parc. č. 4812/1, parc. č. 4484, 
parc. č. 4573, parc. č. 4612, parc. č. 4527, parc. č. 4656, parc. č. 4679 vše v k. ú. Slezská Ostrava, 
obec Ostrava. Stavba byla kolaudována kolaudačním souhlasem č. 155/19/VH/K ze dne 
29. 11. 2019. 

- V čerpací stanici odpadních vod v Ostravě - Třebovicích byla provedena suchá jímka, 
dno jímky bylo nadbetonováno a byla osazena nová kompaktní čerpací stanice Awalift 6/2. 
Jedná se o přečerpávací stanici odpadních vod se sběrači nerozpuštěných látek. Suché zařízení 
s plynotěsnou a vodotěsnou provozní nádrží v kovovém provedení, které obsahuje uvnitř 
provozní nádrže zdvojený systém sběrače pevných látek jištěným proti ucpávání. Provedení 
sběrače pevných látek je vertikální a každý sběrač obsahuje dvě pryžové dělící klapky a jednu 
uzavírací kulovou klapku. Výtlačné potrubí PE 100 D 355 celkové délky 40,3 m včetně 
signalizačního vodiče je vedeno v zemi, jen před vtokovým objektem je vedeno nad zemí 
a uchyceno nad betonovou konstrukci vtokového objektu. Stavba vodního díla je umístěna 
na pozemcích parc. č. 1071/20 a parc. č. 1071/56 v k. ú. Třebovice ve Slezsku, 
obec Ostrava  a  byla kolaudaována kolaudačním souhlasem č. 143/19/VH/K a č. 142/19/VH/K 
ze dne 24. 10. 2019. 

  
4) svěřuje 
  

pravomoc Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím vedoucího odboru majetkového 
podepsal předávací protokoly dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 20.02.2020
 vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 10 
Návrh na souhlas s realizací deš ťové kanalizace a napojením 
na dešťovou kanalizaci ve vlastnictví statutárního m ěsta Ostrava v k. ú. 
Mošnov, obec Mošnov, pro spol. MARPRO STAV s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 03339/RM1822/49 

(zn.předkl.) 
08 

Rada města 

1) souhlasí 
  

s napojením a realizací dešťové kanalizace na dešťovou kanalizaci ve vlastnictví statutárního 
města Ostrava, které bude vybudováno v rámci stavby „Ostrava Airport Multimodal Park, 
V. etapa - Hala 1, Hala 5 a související technická a dopravní infrastruktura” a   umístěno v části 
pozemku v k. ú. Mošnov, obec Mošnov dle přílohy č. 1/1, č. 1/2, č. 1/3 předloženého 
materiálu, a to: 
- p. p. č. 1339/19 - trvalý travní porost, 

za podmínek správce vodohospodářského majetku  společnosti Severomoravské vodovody 
a kanalizace Ostrava a.s., se sídlem 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00, Ostrava, 
IČO: 45193665, uvedených ve stanovisku ke změně stavby před dokončením  dle přílohy č. 3 
předloženého materiálu 

a  s vydáním souhlasu s napojením  a realizací dešťové kanalizace  dle přílohy č. 5 
předloženého materiálu 

pro žadatele -  investora 
MARPRO STAV s.r.o. 
se sídlem Železniční 469/4, 779 00 Olomouc 
IČO: 278 43 556 

  
 

RM_M 12 
Žádost o uznání vydržení vlastnického práva k nemov ité věci v k. ú. 
Muglinov, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 03340/RM1822/49 

(zn.předkl.) 
08 

Rada města 

1) nesouhlasí 
  

s návrhem uznat vydržení vlastnického práva k nemovité věci v k. ú. Muglinov, obec Ostrava, 
a to: 
- k části pozemku p. p. č. 548, o výměře cca 92 m2, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, 
svěřený MOb Slezská Ostrava 

ve prospěch paní xxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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2) 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 
  

 
RM_M 13 
Zadání zpracování „Nové koncepce bydlení SMO” 
  
Usnesení číslo: 03341/RM1822/49 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

zadání pro výběr zpracovatele dokumentu „Nové koncepce bydlení statutárního města Ostravy “ 
dle přílohy č. 1 (základní osnova zadání) a přílohy č. 2 (přílohová část zadání) předloženého 
materiálu  

  
 

RM_M 15 
Návrh prodat bytovou jednotku č. 3031/5, návrh uzav řít dodatek č. 1 
ke smlouv ě o budoucí smlouv ě kupní a budoucí smlouv ě nájemní, návrh 
prodat bytovou jednotku č. 3030/25 - vše k. ú. Dubina u Ostravy, obec 
Ostrava (ul. Horní) 
  
Usnesení číslo: 03342/RM1822/49 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem prodat bytovou jednotku č. 3031/5 ve vlastnictví statutárního města Ostrava, 
nesvěřenou městskému obvodu, vymezenou ve smyslu zák. č. 72/1994 Sb., v bytovém domě 
č. p. 3031, který stojí na pozemku parc. č. 287/2, k. ú. Dubina u Ostravy, část obce Bělský Les, 
obec Ostrava, včetně příslušejícího spoluvlastnického podílu na společných částech domu 
a pozemku ve výši 5429/295311, a to xxxxxxxxxxxxxxxx, rok narození xxxx, bydliště 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

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

s návrhem uzavřít Dodatek č. 1 ke „Smlouvě o budoucí smlouvě kupní a budoucí smlouvě 
nájemní”, evid. č. 0651/2003/MJ, ve znění „Souhlasu k postoupení pohledávek a k převzetí 
dluhů”, evid.č. 1159/2012/MJ, a to se xxxxxxxxxxxxxxxx, rok narození xxxx
a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, rok narození xxxx, oba xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
kterým se mění budoucí kupující - dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  
3) souhlasí 
  

s návrhem prodat bytovou jednotku č. 3030/25 ve vlastnictví Statutárního města Ostrava, 
nesvěřenou městskému obvodu, vymezenou ve smyslu zák. č. 72/1994 Sb., v bytovém domě 
č. p. 3030, který stojí na pozemku parc. č. 332, k. ú. Dubina u Ostravy, část obce Bělský Les, 
obec Ostrava, včetně příslušejícího spoluvlastnického podílu na společných částech domu 
a pozemku ve výši 5607/321998, a to xxxxxxxxxxxxxx, rok narození xxxxx, bydliště 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

a s návrhem uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  
4) ukládá 
  

náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 
předložit návrh dle bodů 1) až 3) tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 

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

 
RM_M 16 
Návrh bezúplatn ě nenabýt nemovité v ěci v k. ú. Kun čičky, obec Ostrava  
  
Usnesení číslo: 03343/RM1822/49 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) nesouhlasí 
  

s návrhem bezúplatně nabýt nemovité věci v k. ú. Kunčičky, obec Ostrava, a to pozemky: 

- parc. č. 671/23, 
- parc. č. 687/21, 
- parc. č. 1780/1, 

od vlastníka Česká republika, právo hospodařit s majetkem státu DIAMO, státní podnik, 
IČO 000 02 739, sídlo Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem 
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2) 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 
  

 
RM_M 17 
Návrh na zám ěr města pronajmout jednotku č. 3037/5 v bytovém dom ě 
na ul. Horní 3037/110, Ostrava- Bělský Les. Návrh na zám ěr města 
pronajmout část pozemku parc. č. 4238/1 a parc. č. 3457/14, k. ú. 
Moravská Ostrava. 
  
Usnesení číslo: 03344/RM1822/49 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o záměru města pronajmout jednotku č. 3037/5, vymezenou podle zákona o vlastnictví bytů, 
způsob využití - byt, o velikosti 1+kk umístěnou ve 2. nadzemním podlaží bytového domu 
č. p. 3037, část obce Bělský Les, který stojí na pozemku parc. č. 126/11, zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, na ul. Horní č.  or. 110, Ostrava-Bělský Les -
viz. letecký a situační snímek, 

a zároveň si vyhrazuje právo tento záměr kdykoliv zrušit 

  
2) rozhodla 
  

o záměru města pronajmout části pozemků, a to: 
- pozemku parc. č. 4238/1, ostatní plocha o výměře 9 m2, 
- pozemku parc. č. 3457/14, ostatní plocha o výměře 9 m2, 

oba v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, dle zákresu ve snímcích, které jsou přílohou č. 3 
a č. 4 předloženého materiálu, 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 
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RM_M 18 
Návrh na zám ěr města zm ěnit smlouvu o nájmu ev. č. 1733/2019/MJ 
  
Usnesení číslo: 03345/RM1822/49 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o záměru města změnit smlouvu o nájmu ev. č. 1733/2019/MJ ze dne 27. 5. 2019, 
jejímž předmětem je pronájem 

• částí prostor sloužících podnikání o celkové výměře 331,24 m2, nacházející 
se ve 3. a 4. nadzemním podlaží budovy č. p. 314, která je součástí pozemku           
parc. č. st. 454. zastavěná plocha a nádvoří, 
• částí prostor sloužících podnikání o celkové výměře 319 m2, nacházející se v budově      
č. p. 339, která je součástí pozemku parc. č. st. 421, zastavěná plocha a nádvoří, 
• částí prostor sloužících podnikání o celkové výměře 397 m2, nacházející se v budově     
č. p. 341, která je součástí pozemku parc. č. st. 418, zastavěná plocha a nádvoří, 
• prostor sloužících podnikání o výměře 249 m2, nacházející se v budově bez č. p., která je 
součástí pozemku parc. č. st. 419, zastavěná plocha a nádvoří, 
• pozemku parc. č. 822/59 o výměře 3.244 m2, ostatní plocha, manipulační plocha, 
• části pozemku parc. č. 822/41 o výměře 2.603 m2, ostatní plocha, manipulační plocha, 

vše v k. ú. Mošnov, obec Mošnov,  

formou dodatku č. 1 z důvodu úpravy práv a povinností nájemce v odst. 15  čl. VI. této smlouvy 
o nájmu, 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  
 

RM_M 19 
Skončení nájmu bytu č. 3 v dom ě na ul. Horní 3033/102, O. - Bělský Les, 
dohodou 
  
Usnesení číslo: 03346/RM1822/49 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

na straně pronajímatele o uzavření dohody o skončení nájmu bytu zvláštního určení 
bezbariérového charakteru č. 3 o velikosti 1+3 umístěného v 1 nadzemním podlaží bytového 
domu č. p. 3033, který je součástí pozemku parc. č. 126/2, zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. 
Dubina u Ostravy, obec Ostrava, na ul. Horní č. or. 102, Ostrava-Bělský Les, s nájemcem 

 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  
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xxxxxxxxxxxxxx rok narození xxxxx, zastoupen opatrovníkem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
rok narození xxxxx, oba bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

k datu 31. 3. 2020, 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 20 
Návrh na neuzav ření nájemních smluv k pozemk ům v k. ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 03347/RM1822/49 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

nepronajmout a neuzavřít nájemní smlouvu k částem pozemků v k. ú. Moravská Ostrava, obec 
Ostrava, a to: 

- parc. č. 3380/16 - ostatní plocha, manipulační plocha, a to k části A o výměře 225 m2, části B 
o výměře 200 m2, části C o výměře 225 m2, části D o výměře 75 m2 a části E o výměře 400 m2, 
- parc. č. 3380/33 - ostatní plocha, neplodná půda o výměře 100 m2, 

za účelem umístění a provozování pouťových atrakcí ve dnech 15. 6. 2020 - 2. 7. 2020 

s xxxxxxxxxxxxxx, se sídlem Na Rybníčku 485/54, 746 01, Opava-Předměstí, IČO 883 29 551 

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

  
2) rozhodla 
  

nepronajmout a neuzavřít nájemní smlouvu k části pozemku parc. č. 3380/16 - ostatní plocha, 
manipulační plocha o výměře 290 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

za účelem umístění a provozování cirkusu ve dnech 30. 3. 2020 - 12. 4. 2020 

s xxxxxxxxxxxxxxx, se sídlem V pátém 286, 190 14, Praha 9-Klánovice, IČO 876 24 109 

dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 2/1 předloženého materiálu 

  
 

 

 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

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

nepronajmout a neuzavřít nájemní smlouvu k části pozemku parc. č. 3380/16 - ostatní plocha, 
manipulační plocha o výměře 290 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

za účelem umístění a provozování cirkusu ve dnech 11. 5. 2020 - 31. 5. 2020 

s xxxxxxxxxxxxxxxxxx, se sídlem Chvalkovická 714/10, 193 00, Praha 9-Horní Počernice, 
IČO 470 96 284 

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

  
 

RM_M 21 
Návrh na zám ěr města pronajmout/nepronajmou část pozemku 
parc. č. 3594/10 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 03348/RM1822/49 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o záměru města pronajmout část pozemku parc. č. 3594/10 - ostatní plocha, ostatní komunikace 
o výměře 25,60 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, dle zákresu ve snímku, 
který je přílohou č. 1 předloženého materiálu a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr 
zrušit 

  
 

RM_M 22 
Návrh na zám ěr města sm ěnit pozemky v k. ú. Moravská Ostrava, 
k. ú. Nová Ves u Ostravy 
  
Usnesení číslo: 03349/RM1822/49 

(zn.předkl.) 
08 

Rada města 

1) souhlasí 
  

s návrhem na záměr města směnit pozemky, a to: 

pozemky ve vlastnictví statutárního města Ostravy 
- pozemek parc. č. 2087/23 
- pozemek parc. č. 3606/25 
 k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

za 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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pozemky ve vlastnictví České republiky - Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem 
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle, IČO 659 93 390 

- pozemek parc. č. 1800/71 
- pozemek parc. č. 1800/51 
- pozemek parc. č. 1800/52 
- pozemek parc. č. 1800/70 
- pozemek parc. č. 2242/3 
- pozemek parc. č. 3606/21 
- pozemek parc. č. 2241/4 
- pozemek parc. č. 2312/8 
k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

- pozemek p. p. č. 161/26 
- pozemek p. p. č. 168/59 
 k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava 

s tím, že předmětem směny budou všechny uvedené pozemky nebo jen některé z nich 

a zároveň doporučuje zastupitelstvu města, aby si vyhradilo právo tento záměr pro kterýkoliv 
z těchto pozemků (a tedy i vícero těchto pozemků nebo i všech uvedených pozemků) kdykoliv 
zrušit 

  
2) 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 
  

 
RM_M 24 
Návrh na zám ěr města prodat pozemky ve vlastnictví statu tárního m ěsta 
Ostravy ve strategické pr ůmyslové zón ě Ostrava - Mošnov 
  
Usnesení číslo: 03350/RM1822/49 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

se záměrem města prodat pozemky ve vlastnictví statutárního města Ostravy v k. ú. Mošnov, 
obec Mošnov, a to: 

- pozemek p. p. č. 802/97 
- pozemek p. p. č. 1275/4 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
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- pozemek p. p. č. 1332/32 
- pozemek p. p. č. 1333/2 
- pozemek p. p. č. 1335/4 
- pozemek p. p. č. 1338/20 
- pozemek p. p. č. 1338/22 

a 
- část pozemku p. p. č. 1338/21 o výměře 6798 m2 nově označená jako pozemek p. p. č. 1338/48
- část pozemku p. p. č. 1275/3 o výměře 255 m2 nově označená jako pozemek p. p. č. 1275/5 
- část pozemku p. p. č. 802/96 o výměře 1888 m2 nově označená jako pozemek p. p. č. 802/107,
všechny oddělené dle GP č. 1602-22/2020 vyhotoveného pro k. ú. Mošnov. 

a zároveň doporučuje zastupitelstvu města, aby si vyhradilo právo prodat všechny tyto výše 
uvedené nemovité věci (částí pozemků) včetně součástí a příslušenství společně, nebo 
kteroukoliv z nich jednotlivě, případně i více uvedených věcí, přičemž zároveň  doporučuje 
zastupitelstvu města, aby si rovněž vyhradilo právo tento záměr kdykoliv zrušit  

  
2) souhlasí 
  

se záměrem města prodat pozemky ve vlastnictví statutárního města Ostravy v k. ú. Mošnov, 
obec Mošnov, a to: 

- pozemek p. p. č. 822/15 
- část p. p. č. 822/47 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 987 m2, která je dle GP 
č. 1595-442/2019 vyhotoveného pro k. ú. Mošnov, oddělena a nově označena jako pozemek 
p. p. č. 822/47 díl a, 
- část p. p. č. 822/62 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1975 m2 která je dle GP 
č. 1595-442/2019 vyhotoveného pro k. ú. Mošnov, oddělena a nově označena jako pozemek 
p. p. č. 822/62 díl b, 
všechny budou sloučeny do pozemku nově označeného jako pozemek p. p. č. 822/15 ostatní 
plocha, jiná plocha o výměře 4.653 m2 

- pozemek p. p. č. 822/59 
- část p. p. č. 822/58 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 3271 m2 která je dle GP 
č. 1595-442/2019 vyhotoveného pro k. ú. Mošnov, oddělena a nově označena jako pozemek 
p. p. č. 822/58 díl e, 
- část pozemku p. p. č. 822/60 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 14796 m2,

která je dle GP č. 1595-442/2019 vyhotoveného pro k. ú. Mošnov, oddělena a nově označena 
jako pozemek p. p. č. 822/60 díl f, 
všechny budou sloučeny do pozemku nově označeného označeného jako pozemek 
p. p. č. 822/59 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 21.311 m2 

- část pozemku p. p. č. 822/47 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 93 m2 která je dle GP 
č. 1595-442/2019 vyhotoveného pro k. ú. Mošnov, oddělena a nově označena jako pozemek 
p. p. č. 822/229 

 
 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
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a zároveň doporučuje zastupitelstvu města, aby si vyhradilo právo prodat všechny tyto výše 
uvedené nemovité věci (částí pozemků) včetně součástí a příslušenství společně, nebo 
kteroukoliv z nich jednotlivě, případně i více uvedených věcí, přičemž zároveň  doporučuje 
zastupitelstvu města, aby si rovněž vyhradilo právo tento záměr kdykoliv zrušit 

  
3) ukládá 
  

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

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

 
RM_M 25 
Návrh na zám ěr prodeje pozemk ů v SPZ Ostrava - Mošnov 
  
Usnesení číslo: 03351/RM1822/49 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem na  záměr města prodat pozemky ve vlastnictví statutárního města Ostravy v k. ú. 
Mošnov, obec Mošnov, a to pozemky nebo jejich částí včetně součástí a příslušenství: 
- p. p. č. 1338/2 
- p. p. č. 1339/2 
- p. p. č. 1339/15 
- p. p. č. 1339/16 
- p. p. č. 1340/33 
- p. p. č. 1340/35 
a 
- část p. p. č. 1339/17 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 546 m2 nově označen 
jako pozemek p. p. č. 1339/114 dle GP č. 1604-23/2020 vyhotoveného pro k.ú. Mošnov, obec 
Mošnov 
- část p. p. č. 1339/1 orná půda, o výměře  2724 m2 nově označen jako pozemek p. p. č. 1339/1 
dle GP č. 1604-23/2020 vyhotoveného pro k. ú. Mošnov, obec Mošnov 
vše v k. ú. Mošnov, obec Mošnov 

a zároveň doporučuje zastupitelstvu města, aby si vyhradilo právo prodat všechny tyto výše 
uvedené nemovité věci (částí pozemků) včetně součástí a příslušenství společně, 
nebo kteroukoliv z nich jednotlivě, případně i více uvedených věcí, přičemž 
zároveň  doporučuje zastupitelstvu města, aby si rovněž vyhradilo právo tento záměr kdykoliv 
zrušit  

 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

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

Strana 54/96 
  

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 26 
Návrh na uzav ření dodatk ů č. 1 ke smlouvám o z řízení věcných břemen 
pro spole čnost GasNet, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 03352/RM1822/49 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

na straně vlastníka uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o zřízení věcného břemene 
evid. č. 2864/2019/MJ  ze dne 1. 10. 2019 s 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 dodatek č. 1 ke smlouvě o zřízení věcného břemene 
evid. č. 3180/2019/MJ  ze dne 1. 11. 2019 s 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 

  
 

 

 

 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
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RM_M 27 
Návrh na uzav ření dodatku č. 3 ke smlouv ě o budoucí smlouv ě o zřízení 
služebnosti se spole čností PODA a.s. 
  
Usnesení číslo: 03353/RM1822/49 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

na straně vlastníka uzavřít dodatek č. 3 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 
evid. č. 0962/2014/MJ ze dne 4. 4. 2014, ve znění dodatku č. 1 evid. č. 0962D1/2016/MJ 
ze dne 21. 1. 2016 a dodatku č. 2 evid. č. 0962D2/2018/MJ ze dne 6. 4. 2018, s budoucím 
oprávněným: 

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

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu  

  
 

RM_M 28 
Návrh na zám ěr města prodat nemovité v ěci v k. ú. Dubina u Ostravy 
a v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 03354/RM1822/49 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem na záměr města prodat 

část pozemku parc. č. 121/1 o výměře 119 m2 v k. ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřenou městskému obvodu, dle geodetického 
zaměření, které je přílohou č. 1/3 předloženého materiálu 

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

  
2) souhlasí 
  

s návrhem na záměr města prodat níže uvedené nemovité věci v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřené městskému obvodu, a to: 

- pozemek parc. č. 712, jehož součástí je stavba č. p. 38, obč. vybavenost 
- pozemek parc. č. 714/2 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  
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- část pozemku parc. č. 709/7 o výměře 79 m2 včetně součástí a příslušenství (plynovodní 
přípojka), dle geodetického zaměření, které je přílohou č. 3/3 předloženého materiálu 
- část pozemku parc. č. 709/7 o výměře 23 m2 včetně součástí, dle geodetického zaměření, 
které je přílohou č. 3/3 předloženého materiálu 

a zároveň doporučuje zastupitelstvu města, aby si vyhradilo právo prodat všechny výše uvedené 
nemovité věci společně, včetně součástí a příslušenství, nebo kteroukoli z nich jednotlivě, 
případně i vícero uvedených věcí jednomu nebo i vícero zájemcům, 
přičemž zároveň  doporučuje zastupitelstvu města, aby si vyhradilo právo, kdykoliv tento záměr 
zrušit   

  
3) ukládá 
  

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

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

 
RM_M 29 
Návrh na zám ěr města prodat části pozemku v k. ú. Mariánské Hory, 
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 03355/RM1822/49 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem na záměr města prodat část pozemku p. č. st. 266 v k. ú. Mariánské Hory, 
obec Ostrava nově označenou dle geometrického plánu č. 2375-28/2019  jako pozemek: 

- p. p. č. 2914/2 o výměře 213 m2 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu 
a zároveň doporučuje zastupitelstvu města vyhradit si právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  
2) souhlasí 
  

s návrhem na záměr města prodat část pozemku p. č. st. 266 v k. ú. Mariánské Hory, 
obec Ostrava nově označenou dle geometrického plánu č. 2375-28/2019  jako pozemek: 

- p. p. č. 2914/3 o výměře 76 m2 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu 
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rada m ěsta 
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a zároveň doporučuje zastupitelstvu města vyhradit si právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  
3) ukládá 
  

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

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

 
RM_M 32 
Návrh neprodat pozemek ve vlastnictví statutárního města Ostravy 
v k. ú. Sedlnice, obec Sedlnice 
  
Usnesení číslo: 03356/RM1822/49 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) nesouhlasí 
  

se záměrem města prodat pozemek parc. č. 1141/34 trvalý travní porost v k. ú. Sedlnice, 
obec Sedlnice ve vlastnictví statutárního města Ostravy 

  
2) ukládá 
  

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

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

 
RM_M 38 
Návrh na zám ěr města prodat pozemky v k. ú. Moravská Ostrava, 
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 03357/RM1822/49 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
   

s návrhem na záměr města prodat pozemky v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, a to: 
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- pozemek parc. č. 361, jehož součástí je stavba č. p. 143 
- pozemek parc. č. 362 
včetně součástí a příslušenství, tj. trvalé porosty, přípojka vody, kanalizace vč. šachtic, lapač 
tuků, betonové dlažby včetně obrubníků, ploty včetně plotových vrat, venkovní schody, 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy 

za podmínky, že bude žadatelem předložen: 
- zamýšlený budoucí způsob využití pozemků, 
- prezentace celkového záměru zájemce v textové i grafické podobě, jejíž součástí 
bude  vizualizace, 
- rozsah rekonstrukce a stavebních prací, 
- termín realizace rekonstrukce a stavebních prací. 

a zároveň doporučuje zastupitelstvu města, aby si vyhradilo právo tento záměr pro kterýkoliv 
z těchto pozemků kdykoliv zrušit 

  
2) souhlasí 
  

s návrhem na záměr města prodat 
část pozemku parc. č. 1625/1 o výměře 80 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřená městskému obvodu Moravská Ostrava 
a Přívoz 

dle přílohy č. 2/5 předloženého materiálu 

za podmínky, že současně s prodejem bude realizováno narovnání dosavadního užívání uvedené 
části pozemku bez právního důvodu 

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

  
3) ukládá 
  

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

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

 
RM_M 39 
Návrh na zám ěr města prodat pozemky v k. ú. Moravská Ostrava, obec 
Ostrava. Návrh na zám ěr pronájmu pozemk ů v k. ú. Moravská Ostrava, 
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 03358/RM1822/49 

(zn.předkl.) 
08 

Rada města 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  
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 1) souhlasí 
  

s návrhem na záměr města prodat pozemky v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, a to: 
- pozemek parc. č. 947/5 
- pozemek parc. č. 947/8 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy 
a zároveň doporučuje zastupitelstvu města, aby si vyhradilo právo tento záměr pro kterýkoliv 
z těchto pozemků kdykoliv zrušit  

  
2) rozhodla 
  

o záměru města pronajmout pozemky ve vlastnictví statutárního města Ostrava, a to: 

- parc. č. 947/5, ost. plocha - sportoviště a rekreační plocha 
- parc. č. 947/8, zast. plocha a nádvoří 
oba v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (v blízkosti budovy Nové radnice) 
s tím, že si vyhrazuje právo pronajmout shora uvedené pozemky jako celek, nebo kterýkoliv 
pozemek jednotlivě nebo jeho části, přičemž si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  
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 
  

 
RM_M 40 
Návrh nekoupit nemovité v ěci v k. ú. V řesina u Opavy, obec V řesina 
  
Usnesení číslo: 03359/RM1822/49 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) projednala 
  

oznámení České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, 
Rašínovo nábřeží 390/42, Nové město 128 00 Praha 2, IČO: 697 97 111, týkající 
se vyhlášení  výběrového řízení na odkoupení níže uvedených nemovitých věcí v k. ú. Vřesina 
u Opavy, obec Vřesina, a to:    
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- pozemku parc. č. 778/44 
- pozemku parc. č. 778/170, jehož součástí je stavba č. p. 386, rodinný dům 
- pozemku parc. č. 778/213, jehož součástí je stavba bez čp/če, garáž 

za minimální kupní cenu ve výši 5.510.000,- Kč  

  
2) nesouhlasí 
  

s návrhem účastnit se výběrového řízení a koupit   

níže uvedené nemovité věci v k. ú. Vřesina u Opavy, obec Vřesina, a to:    

- pozemek parc. č. 778/44 
- pozemek parc. č. 778/170, jehož součástí je stavba č. p. 386, rodinný dům 
- pozemek parc. č. 778/213, jehož součástí je stavba bez čp/če, garáž  

  
3) ukládá 
  

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

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

 
RM_M 42 
Návrh na zám ěr města vyp ůjčit pozemky v k. ú. Staré Hamry 2, 
obec Ostravice a zám ěr města zřídit právo stavby k pozemku 
ve vlastnictví statut árního m ěsta Ostravy v k. ú. Staré Hamry 2, 
obec Ostravice 
  
Usnesení číslo: 03360/RM1822/49 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o záměru města vypůjčit pozemek parc. č. p. 983/1, ostatní plocha, sportoviště a rekreační 
plocha, o výměře 6304 m2, a pozemek parc. č. p. 983/10, ostatní plocha, sportoviště a rekreační 
plocha, o výměře 364 m2, vše v k. ú. Staré Hamry 2, obec Ostravice, dle zákresu ve snímku, 
který je součástí přílohy č. 1 předloženého materiálu s tím, že si vyhrazuje právo vypůjčit shora 
uvedené pozemky jako celek, nebo kterýkoliv pozemek nebo jeho části jednotlivě, přičemž 
si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  
 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 
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2) souhlasí 
  

se záměrem města zřídit právo stavby k pozemku p. p. č. 4515 ostatní plocha, jiná plocha 
o výměře 252 m2 ve vlastnictví statutárního města Ostravy v k. ú. Staré Hamry 2, obec Ostravice

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

  
3) ukládá 
  

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

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

 
RM_M 44 
Návrh na vydání p ředchozího souhlasu s prodejem nemovitého majetku 
městským obvodem Slezská Ostrava, obe c Ostrava, návrh na zám ěr 
města prodat nemovité v ěci v k. ú. Pudlov, obec Bohumín a v k. ú. 
Slezská Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 03361/RM1822/49 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) vydává 
  

v souladu s čl. 7 odst. (3) písm. a) Obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostravy 
č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, předchozí souhlas 
k prodeji nemovitého majetku městským obvodem Slezská Ostrava, a to: 

podílů na pozemku parc. č. 2168/1, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 281 m2, v obci Ostrava, 
k. ú. Slezská Ostrava, patřících k jednotkám, které se nacházející ve stavbě, a to v budově 
č. p. 1111, bytový dům, v obci Ostrava, k. ú. Slezská Ostrava, stojící na uvedeném pozemku, 
konkrétně jde o: 

- podíl o velikosti id. 4266/54258........................................................jednotka č. 1111/1 
- podíl o velikosti id. 4336/54258........................................................jednotka č. 1111/2 
- podíl o velikosti id. 4326/54258........................................................jednotka č. 1111/5 
- podíl o velikosti id. 4185/54258........................................................jednotka č. 1111/6 
- podíl o velikosti id. 7318/54258........................................................jednotka č. 1111/9 
- podíl o velikosti id. 2320/54258........................................................jednotka č. 1111/12 

  

  



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 
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2) souhlasí 
  

s návrhem na záměr města prodat nemovité věci v k. ú. Pudlov, obec Bohumín, ve vlastnictví 
statutárního města Ostrava, svěřené městskému obvodu Slezská Ostrava, a to: 

pozemek parc. č. 1469 
pozemek parc. č. 1471 
pozemek parc. č. 1528 

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

  
3) souhlasí 
  

s návrhem na záměr města prodat nemovitou věc v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, 
ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřenou městskému obvodu Slezská Ostrava, a to: 

pozemek parc. č. 527 

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

  
4) ukládá 
  

náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 
předložit návrh dle bodů 2) a 3) tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 

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

 
RM_M 45 
Návrh koup it nemovité v ěci v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava 
pro stavbu „Plošná kanalizace Polanka 4. etapa, část I. a rekonstrukce 
vodovodu ul. Kone čná” 
  
Usnesení číslo: 03362/RM1822/49 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem koupit nemovité věci v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava, a to pozemky 
parc. č. 305/3, parc. č. 311/1 a parc. č. 311/2 od níže uvedených spoluvlastníků 

- podíl ve výši 1/4 od paní xxxxxxxxxxx, rok narození xxxx, bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
- podíl ve výši 1/4 od pana xxxxxxxxxxx, rok narození xxxx, bydliště 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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- podíl ve výši 1/4 od paní xxxxxxxxxxxxxxx, rok narození xxxx, bydliště 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
- podíl ve výši 1/4 od xxxxxxxxxxxxxx, rok narození xxxx, bydliště 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu v celkové výši 601.200,- Kč, přičemž každý ze spoluvlastníků obdrží částku 
ve výši 150.300,- Kč 

a s návrhem uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 3. předloženého materiálu. 

Odůvodnění odchylky od ceny obvyklé je uvedeno v důvodové zprávě 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 67 
Návrh na zám ěr města prodat pozemky ve vlastnictví statutárního m ěsta 
Ostravy v k. ú. Mošnov, obec Mošnov a k. ú. Sedlnic e, obec Sedlnice 
  
Usnesení číslo: 03363/RM1822/49 

(zn.předkl.) 
08 

Rada města 

1) souhlasí 
  

se záměrem města prodat níže uvedené pozemky ve vlastnictví statutárního města Ostravy:  

- p. p. č. 2093/12  
- p. p. č. 2093/21  
- p. p. č. 2093/22  
- p. p. č. 2093/23 
- p. p. č. 2093/24 
- p. p. č. 2093/25 
- p. p. č. 2093/26  
- p. p. č. 2093/27 
- p. p. č. 2093/28 
- p. p. č. 2093/29 
- p. p. č. 2093/30 
- p. p. č. 2093/31 
- p. p. č. 2093/32 
- p. p. č. 2093/45 
- p. p. č. 2093/49 
- p. p. č. 2093/50 
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- p. p. č. 2093/51 
- p. p. č. 2093/60 
- p. p. č. 2093/61 
- p. p. č. 2093/58 
- p. p. č. 2093/59 
- p. p. č. 822/50 
- část pozemku p. p. č. 2093/33 o výměře 301 m2, označená jako pozemek p. p. č. 2093/33 
- část pozemku p. p. č. 2093/34 o výměře 1184 m2, označená jako pozemek p. p. č. 2093/99 
- část pozemku p. p. č. 822/83 o výměře 99 m2, označená jako pozemek p. p. č. 822/210 
- část pozemku p. p. č. 2093/39 o výměře 317 m2, označená jako pozemek p. p. č. 2093/102 
- část pozemku p. p. č. 2093/43 o výměře 182 m 2, označená jako pozemek p. p. č. 2093/43 
- část pozemku p. p. č. 2093/48 o výměře 2454 m2, označená jako pozemek p. p. č. 2093/48 
dle GP č. 1579-297/2019 vyhotovený  pro k. ú. Mošnov 

Pozemky ve zjednodušené evidenci - parcely původ Pozemkový katastr (PK) 
- č. 1208 
- č. 837/1 díl 2 
vše v k. ú. Mošnov, obec Mošnov 

- parc č. 1147/33 
v k. ú. Sedlnice, obec Sedlnice 

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

  
2) ukládá 
  

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

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

 
RM_M 68 
Návrh na zám ěr města pronajmout část pozemku v k. ú. Svinov, obec 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 03364/RM1822/49 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o záměru města pronajmout část pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostrava, 
parc. č. 1913/2, orná půda, o výměře 9,50 m2, v k. ú. Svinov, obec Ostrava (ul. Jelínkova), 
dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 1 předloženého materiálu, a zároveň si vyhrazuje 
právo kdykoliv tento záměr zrušit 
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RM_M 70 
Návrh prodat pozemky ve vlastnictví statutárního m ěsta Ostravy v k. ú. 
Hrušov, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 03365/RM1822/49 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem prodat níže uvedené pozemky ve vlastnictví statutárního města Ostravy v k. ú. 
Hrušov, obec Ostrava 

- parc. č. 302/2 – orná půda 
- parc. č. 302/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace  
- parc. č. 302/31 – zahrada 
- parc. č. 302/40 – lesní pozemek 
- parc. č. 302/43 – ostatní plocha, jiná plocha 
- parc. č. 302/44 – zahrada, svěřený městskému obvodu 

do vlastnictví společnosti OZO Ostrava s.r.o., se sídlem Frýdecká 680/444, 719 00 
Ostrava-Kunčice, IČO: 623 00 920 
za cenu obvyklou v celkové výši 3.386.180,- Kč a s návrhem uzavřít kupní smlouvu 
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 78 
Návrh zm ěnit usnesení zastupitelstva m ěsta č. 2369/ZM1418/36 ze dne 
20. 6. 2018 
  
Usnesení číslo: 03366/RM1822/49 

(zn.předkl.) 
08 

Rada města 

1) souhlasí 
  

s návrhem změnit usnesení zastupitelstva města č. 2369/ZM1418/36 ze dne 20. 6. 2018 
v bodě 2), kterým rozhodlo prodat věci nemovité ve vlastnictví statutárního města Ostrava, 
nesvěřené městskému obvodu, a to pozemek parc. č. 287/2, zastavěná plocha a nádvoří, 
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jehož  součástí je bytový dům č. p. 3031 v k. ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, a to jednotky 
vymezené ve smyslu zák. č. 72/1994 Sb., včetně spoluvlastnických podílů na společných částech 
budovy, mj. i bytovou jednotku č. 3031/42, a to tak, že se vypouští text: 
„do SJM xxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxx, oba trvale 
bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx” 

a nahrazuje se textem: 
„xxxxxxxxxxxx, rok narození xxxx, bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx“  

  
2) souhlasí 
  

s návrhem změnit usnesení zastupitelstva města č. 2369/ZM1418/36 ze dne 20. 6. 2018 
v bodě 3), kterým rozhodlo prodat věci nemovité ve vlastnictví statutárního města Ostrava, 
nesvěřené městskému obvodu, a to pozemek parc. č. 126/7, zastavěná plocha a nádvoří, 
jehož součástí je bytový dům č. p. 3035 v k. ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, a to jednotky 
vymezené ve smyslu zák. č. 72/1994 Sb., včetně spoluvlastnických podílů na společných částech 
budovy, mj. i bytovou jednotku č. 3035/6, a to tak, že se vypouští text: 

„do vlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxx, nar.: xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,           
nar.: xxxxxxxxxxxx“ 

a nahrazuje se textem: 
„do vlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nar.: xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,            
nar.: xxxxxxxxxxxxx“  

  
3) ukládá 
  

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

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

 
RM_M 79 
Návrh na uzav ření nájemní smlouvy na část užitného prostoru 
v kolektorech ve vlastnictví SMO a ve správ ě OK a.s. se spole čností 
OVANET a.s. Návrh na zám ěr pronájmu užitného prostoru pro ukládání 
inženýrských sítí v kolektorech Návrh plné moci se spole čností OK, a.s.  
  
Usnesení číslo: 03367/RM1822/49 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
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1) rozhodla 
  

na straně pronajímatele 
o uzavření nájemní smlouvy na užitný prostor v částech kolektorů ve vlastnictví statutárního 
města Ostrava, u kterých vykonává správu společnost Ostravské komunikace, a.s., a to: 

1. Kolektor Nová Ves - Svinov, mezi šachtami K1 - K26, délky 2308 m, o výměře 6,462 m3 

2. Kolektor Frýdlantské mosty,,mezi šachtami K1 - K10a, délky 393 m, o výměře 1,10 m3 

3. Kolektor centrum,  mezi šachtami K2 - K5, délky 358 m, o výměře 0,501 m3 

se společností 
OVANET a.s. 
se sídlem: Hájkova 1100/13, Přívoz, 702 00 Ostrava 
IČO: 258 57 568 

na dobu určitou 29 dnů (tj. od 2. 3. 2020 do 30. 3. 2020), za účelem uložení inženýrské sítě, 
za nájemné ve výši 2.850,- Kč/m3/rok, tj. 1.820,78 Kč na celou dobu nájmu, 
dle přílohy č. 3 předloženého materiálu  

  
2) rozhodla 
  

rozhodla o záměru pronájmu užitného prostoru částí kolektorů ve vlastnictví statutárního města 
Ostrava, u kterých vykonává správu společnost Ostravské komunikace, a.s., a to: 
1. kolektor “Nová Ves - Svinov” mezi šachtami K15 - K19, o výměře 2,832 m3 

2. kolektor “Poděbradova”  mezi šachtami K6 - K7, o výměře 0,364 m3 

3. kolektor “Nová Ves - Svinov“ mezi šachtami K1 - K26, o výměře 4,616 m3 

4. kolektor “Poděbradova”  mezi šachtami K7 - K11, o výměře 3,795 m3 

5. kolektor “Poděbradova”  mezi šachtami K10 - K11, o výměře 0,50 m3 

6. kolektor “Centrum”  mezi šachtami K10 - K18, o výměře 2,176 m3 

7. kolektor “Poděbradova”  mezi šachtami K7 - K8, o výměře 0,695 m3 

8. kolektor “Centrum”  mezi šachtami K5 - K10, o výměře 1,216 m3 

9. kolektor “Centrum”  mezi šachtami K7 - K19, o výměře 0,236 m3 

10. kolektor “Poděbradova”  mezi šachtami K10 - K11, o výměře 0,38 m3 

11. kolektor “Poděbradova”  mezi šachtami K10 - K11, o výměře 0,25 m3 

12. kolektor “Poděbradova”  mezi šachtami K9 - K10, o výměře 0,185 m3 

13. kolektor “Centrum”  šachta K18, o výměře 0,06 m3 

14. kolektor “Frýdlantské mosty”  mezi šachtami K1 - K10a, o výměře 0,55 m3 

15. kolektor “Nová Ves -Svinov” mezi šachtami K1 - K26, o výměře 6,462 m3 

16. kolektor Frýdlantské mosty” mezi šachtami K1 - K10a, o výměře 1,10 m3 

17. kolektor “Centrum”  mezi šachtami K2 (52P) - K5, o výměře 0,501 m3 

dle zákresů tras ve snímcích, které jsou přílohou č. 5/1 - 5/8 
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit  
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3) rozhodla 
  

na straně příkazce 
o uzavření plné moci pro záležitosti spojené s předáváním a převzetím části užitného prostoru 
v kolektorech a zpřístupňování kolektorů a multifunkčních kanálů, v rozsahu uvedeném 
v příloze č. 6 předloženého materiálu, 
mezi statutárním městem Ostrava (jako příkazcem) a Ostravskými komunikacemi, a.s., se sídlem 
Novoveská 1266/25, 709 00 Mariánské Hory, IČO: 253 96 544 (jako příkazníkem) 

  
 

RM_M 48 
Organiza ční zabezpe čení hodnocení hospoda ření a činnosti 
příspěvkových organizací z řízených SMO za rok 2019 - časový 
harmonogram a složení hodnotících komisí 
  
Usnesení číslo: 03368/RM1822/49 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

časový harmonogram konání komisí hodnotících hospodaření a činnost příspěvkových 
organizací za rok 2019 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s úpravou 

  
2) souhlasí 
  

se složením hodnotících komisí dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 49 
Úprava rozpo čtu 
  
Usnesení číslo: 03369/RM1822/49 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

– neinvestiční přijaté transfery ze SR 
 
(A.1.) na pol. 4116, ÚZ 109517018, ORG 107000000 o 1 634 tis. Kč 
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                                ÚZ 109117017, ORG 107000000 o 288 tis. Kč 

– běžné výdaje 
(A.1.) na ORJ 135, § 3639, pol. 5011, ÚZ 109517018, ORG 120000000 o 935 tis. Kč 
                                                             ÚZ 109117017, ORG 120000000 o 165 tis. Kč 
                                            pol. 5031, ÚZ 109517018, ORG 120000000 o 232 tis. Kč 
                                                             ÚZ 109117017, ORG 120000000 o 41 tis. Kč 
                                            pol. 5032, ÚZ 109517018, ORG 120000000 o 85 tis. Kč 
                                                             ÚZ 109117017, ORG 120000000 o 15 tis. Kč 
          na ORJ 130, § 3639, pol. 5173, ÚZ 109517018, ORG 120000000 o 110 tis. Kč 
                                                             ÚZ 109117017, ORG 120000000 o 20 tis. Kč 
          na ORJ 300, § 3639, pol. 5164, ÚZ 109517018, ORG 120000000 o 59 tis. Kč 
                                                             ÚZ 109117017, ORG 120000000 o 10 tis. Kč 
                                            pol. 5169, ÚZ 109517018, ORG 120000000 o 43 tis. Kč 
                                                             ÚZ 109117017, ORG 120000000 o 7 tis. Kč 
                                            pol. 5175, ÚZ 109517018, ORG 120000000 o 170 tis. Kč 
                                                             ÚZ 109117017, ORG 120000000 o 30 tis. Kč 
(B.1.) na ORJ 180, § 4349, pol. 5909, ÚZ 7601 o 349 tis. Kč 
                                            pol. 5167, ÚZ 104513013, ORG 118000000 o 16 tis. Kč 
                                                             ÚZ 104113013, ORG 118000000 o 2 tis. Kč 
                                                             ÚZ 104107606, ORG 118000000 o 1 tis. Kč 
                                            pol. 5169, ÚZ 104513013, ORG 118000000 o 11 tis. Kč 
                                                             ÚZ 104113013, ORG 118000000 o 2 tis. Kč 
                                                             ÚZ 104107606, ORG 118000000 o 1 tis. Kč 
                                            pol. 5175, ÚZ 104513013, ORG 118000000 o 17 tis. Kč 
                                                             ÚZ 104113013, ORG 118000000 o 2 tis. Kč 
                                                             ÚZ 104107606, ORG 118000000 o 1 tis. Kč 
                                            pol. 5909, ÚZ 104513013, ORG 118000000 o 374 tis. Kč 
                                                             ÚZ 104113013, ORG 118000000 o 40 tis. Kč 
          na ORJ 135, § 4349, pol. 5011, ÚZ 104513013, ORG 118000000 o 1 700 tis. Kč 
                                                             ÚZ 104113013, ORG 118000000 o 200 tis. Kč 
                                                             ÚZ 104107606, ORG 118000000 o 100 tis. Kč 
                                            pol. 5021, ÚZ 104513013, ORG 118000000 o 255 tis. Kč 
                                                             ÚZ 104113013, ORG 118000000 o 30 tis. Kč 
                                                             ÚZ 104107606, ORG 118000000 o 15 tis. Kč 
                                            pol. 5031, ÚZ 104513013, ORG 118000000 o 510 tis. Kč 
                                                             ÚZ 104113013, ORG 118000000 o 60 tis. Kč 
                                                             ÚZ 104107606, ORG 118000000 o 30 tis. Kč 
                                            pol. 5032, ÚZ 104513013, ORG 118000000 o 180 tis. Kč 
                                                             ÚZ 104113013, ORG 118000000 o 21 tis. Kč 
                                                             ÚZ 104107606, ORG 118000000 o 11 tis. Kč 
(B.2.) na ORJ 130, § 3299, pol. 5162, ÚZ 103533063, ORG 108000001 o 6 tis. Kč 
                                                             ÚZ 103133063, ORG 108000001 o 1 tis. Kč 
                                                             ÚZ 103103639, ORG 108000001 o 1 tis. Kč 
          na ORJ 135, § 3299, pol. 5011, ÚZ 103533063, ORG 108000000 o 687 tis. Kč 
                                                             ÚZ 103133063, ORG 108000000 o 81 tis. Kč 
                                                             ÚZ 103103639, ORG 108000000 o 41 tis. Kč 
                                            pol. 5031, ÚZ 103533063, ORG 108000000 o 171 tis. Kč 
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                                                             ÚZ 103133063, ORG 108000000 o 21 tis. Kč 
                                                             ÚZ 103103639, ORG 108000000 o 11 tis. Kč 
                                            pol. 5032, ÚZ 103533063, ORG 108000000 o 63 tis. Kč 
                                                             ÚZ 103133063, ORG 108000000 o 8 tis. Kč 
                                                             ÚZ 103103639, ORG 108000000 o 4 tis. Kč 
                                            pol. 5021, ÚZ 103533063, ORG 108000000 o 170 tis. Kč 
                                                             ÚZ 103133063, ORG 108000000 o 20 tis. Kč 
                                                             ÚZ 103103639, ORG 108000000 o 10 tis. Kč 
          na ORJ 140, § 3299, pol. 5139, ÚZ 103533063, ORG 108000001 o 43 tis. Kč 
                                                             ÚZ 103133063, ORG 108000001 o 5 tis. Kč 
                                                             ÚZ 103103639, ORG 108000001 o 3 tis. Kč 
                                            pol. 5175, ÚZ 103533063, ORG 108000001 o 26 tis. Kč 
                                                             ÚZ 103133063, ORG 108000001 o 3 tis. Kč 
                                                             ÚZ 103103639, ORG 108000001 o 2 tis. Kč 
                                            pol. 5167, ÚZ 103533063, ORG 108000001 o 520 tis. Kč 
                                                             ÚZ 103133063, ORG 108000001 o 62 tis. Kč 
                                                             ÚZ 103103639, ORG 108000001 o 31 tis. Kč 
                                            pol. 5169, ÚZ 103533063, ORG 108000001 o 102 tis. Kč 
                                                             ÚZ 103133063, ORG 108000001 o 12 tis. Kč 
                                                             ÚZ 103103639, ORG 108000001 o 6 tis. Kč 
                                            pol. 5901, ORG 108000000 o 985 tis. Kč 
(B.3.) na ORJ 135, § 3713, pol. 5011, ÚZ 90103, ORG 119000000 o 1 000 tis. Kč 
                                            pol. 5031, ÚZ 90103, ORG 119000000 o 248 tis. Kč 
                                            pol. 5032, ÚZ 90103, ORG 119000000 o 90 tis. Kč 
          na ORJ 190, § 3713, pol. 5901, ÚZ 90103, ORG 119000000 o 1 352 tis. Kč 
na § 3639, pol. 5179, ORJ 300 o 50 tis. Kč (C.1.) 
na § 6171, pol. 5168, ORJ 134 o 635 tis. Kč (C.2.) 
(C.3.) na ORJ 135, ORG 106000000, § 3719, pol. 5011, ÚZ 111500000 o 49 tis. Kč 
                                                                                          ÚZ 111100000 o 9 tis. Kč 
                                                                         pol. 5031, ÚZ 111500000 o 12 tis. Kč 
                                                                                          ÚZ 111100000 o 3 tis. Kč 
                                                                         pol. 5032, ÚZ 111500000 o 5 tis. Kč 
                                                                                          ÚZ 111100000 o 1 tis. Kč 
                               ORG 113000000, § 3719, pol. 5011, ÚZ 120500000 o 326 tis. Kč 
                                                                                          ÚZ 120100000 o 82 tis. Kč 
                                                                         pol. 5031, ÚZ 120500000 o 81 tis. Kč 
                                                                                          ÚZ 120100000 o 21 tis. Kč 
                                                                         pol. 5032, ÚZ 120500000 o 30 tis. Kč 
                                                                                         ÚZ 120100000 o 8 tis. Kč 
                              ORG 115000000, § 3639, pol. 5011, ÚZ 112500000 o 163 tis. Kč 
                                                                                         ÚZ 112100000 o 29 tis. Kč 
                                                                        pol. 5031, ÚZ 112500000 o 41 tis. Kč 
                                                                                         ÚZ 112100000 o 8 tis. Kč 
                                                                        pol. 5032, ÚZ 112500000 o 15 tis. Kč 
                                                                                         ÚZ 112100000 o 3 tis. Kč 
                              ORG 120000000, § 3639, pol. 5011, ÚZ 109517018 o 553 tis. Kč 
                                                                                         ÚZ 109117017 o 98 tis. Kč 
                                                                        pol. 5021, ÚZ 109517018 o 27 tis. Kč 
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                                                                                         ÚZ 109117017 o 5 tis. Kč 
                                                                        pol. 5031, ÚZ 109517018 o 137 tis. Kč 
                                                                                         ÚZ 109117017 o 25 tis. Kč 
                                                                        pol. 5032, ÚZ 109517018 o 51 tis. Kč 
                                                                                         ÚZ 109117017 o 9 tis. Kč 
na § 2223, pol. 5171, ORJ 136 o 5 000 tis. Kč (C.4.) 

- investiční půjčené prostředky obyvatelstvu 
na § 3713, pol. 6460, ÚZ 90103, ORG 119000000, ORJ 190 o 35 318 tis. Kč (B.3.) 

- neinvestiční převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje 
na § 6330, pol. 5347, ÚZ 6330, ORJ 120, org. 504 o 4 000 tis. Kč (E.1.) 

z v y š u j e 

– financování 
(B.1.) na ORJ 120, pol. 8115, ÚZ 104513013, ORG 118000000 o 3 372 tis. Kč 
                                                ÚZ 104113013, ORG 118000000 o 397 tis. Kč 
(B.2.) na ORJ 120, pol. 8115, ÚZ 103533063, ORG 108000000 o 2 769 tis. Kč 
                                                ÚZ 103133063, ORG 108000000 o 326 tis. Kč 
(B.3.) na ORJ 120, pol. 8115, ÚZ 90103, ORG 119000000 o 38 008 tis. Kč 

s n i ž u j í 

– běžné výdaje 
na § 4349, pol. 5909, ÚZ 7606, ORJ 180 o 159 tis. Kč (B.1.) 
na § 3639, pol. 5169, ORJ 300 o 50 tis. Kč (C.1.) 
na § 2219, pol. 5169, ORJ 100 o 635 tis. Kč (C.2.) 
(C.3.) na ORJ 135, ORG 106000000, § 6171, pol. 5011, ÚZ 111500000 o 49 tis. Kč 
                                                                                          ÚZ 111100000 o 9 tis. Kč 
                                                                         pol. 5031, ÚZ 111500000 o 12 tis. Kč 
                                                                                          ÚZ 111100000 o 3 tis. Kč 
                                                                         pol. 5032, ÚZ 111500000 o 5 tis. Kč 
                                                                                          ÚZ 111100000 o 1 tis. Kč 
                               ORG 113000000, § 6171, pol. 5011, ÚZ 120500000 o 326 tis. Kč 
                                                                                          ÚZ 120100000 o 82 tis. Kč 
                                                                         pol. 5031, ÚZ 120500000 o 81 tis. Kč 
                                                                                          ÚZ 120100000 o 21 tis. Kč 
                                                                         pol. 5032, ÚZ 120500000 o 30 tis. Kč 
                                                                                          ÚZ 120100000 o 8 tis. Kč 
                               ORG 115000000, § 6171, pol. 5011, ÚZ 112500000 o 163 tis. Kč 
                                                                                          ÚZ 112100000 o 29 tis. Kč 
                                                                         pol. 5031, ÚZ 112500000 o 41 tis. Kč 
                                                                                          ÚZ 112100000 o 8 tis. Kč 
                                                                         pol. 5032, ÚZ 112500000 o 15 tis. Kč 
                                                                                          ÚZ 112100000 o 3 tis. Kč 
                               ORG 120000000, § 6171, pol. 5011, ÚZ 109517018 o 553 tis. Kč 
                                                                                          ÚZ 109117017 o 98 tis. Kč 
                                                                         pol. 5021, ÚZ 109517018 o 27 tis. Kč 
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                                                                                          ÚZ 109117017 o 5 tis. Kč 
                                                                         pol. 5031, ÚZ 109517018 o 137 tis. Kč 
                                                                                          ÚZ 109117017 o 25 tis. Kč 
                                                                         pol. 5032, ÚZ 109517018 o 51 tis. Kč 
                                                                                          ÚZ 109117017 o 9 tis. Kč 
na § 2223, pol. 5171, ORJ 100 o 5 000 tis. Kč (C.4.) 

s n i ž u j e 

- účelová rezerva na předfinancování a spolufinancování projektů 
na § 6409, pol. 5901, ÚZ 6330, ORJ 120 o 4 000 tis. Kč (E.1.) 

Městský obvod Ostrava-Jih (E.1.) 
- zvýší neinvestiční převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 6330, org. 504 o 4 000 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje 
na § 221x, pol. 5xxx, ÚZ 6330 o 4 000 tis. Kč 

  
2) rozhodla 
  

o poskytnutí finančních prostředků ve výši 40 % skutečných nákladů, maximálně však 
4 000 tis. Kč městskému obvodu Ostrava-Jih na financování souvislé opravy vozovky ul. Horní 

  
3) 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 31 
Plány činnosti p říspěvkových organizací v oblasti školství na rok 2020 
  
Usnesení číslo: 03370/RM1822/49 

(zn.předkl.) 
42 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

plány činnosti příspěvkových organizací v oblasti školství na rok 2020 dle příloh č. 1 - 4 
předloženého materiálu  
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2) ukládá 
  

ředitelům příspěvkových organizací 
zabezpečit realizaci úkolů stanovených v plánech činnosti příspěvkových organizací v oblasti 
školství na rok 2020  

  
 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 28.02.2020
 vedoucí odboru školství a sportu 
  

 
RM_M 43 
Ocenění pedagog ů u příležitosti Dne u čitelů 2020 
  
Usnesení číslo: 03371/RM1822/49 

(zn.předkl.) 
60 

  
k usnesení č. 02823/RM1822/41 
  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

ocenit 14 pedagogů u příležitosti Dne učitelů 2020 dle důvodové zprávy předloženého materiálu 
a poskytnout 10 tis. Kč finanční příspěvek každému z oceněných pedagogů. 

  
2) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se: 

• zvyšují běžné výdaje 

na § 3299, pol. 5139, ORJ 140                          o     6 tis. Kč 

• zvyšují ostatní neinvestiční transfery 

na § 3299, pol. 5492, ORJ 140                          o   65 tis. Kč 

• snižují běžné výdaje 

na § 3299, pol. 5169, ORJ 140                           o   14 tis. Kč 

na § 3299, pol. 5194, ORJ 140                           o   57 tis. Kč 
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3) ukládá 
  

vedoucímu odboru financí a rozpočtu 
realizovat navržené rozpočtové opatření 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 28.02.2020
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  

 
RM_M 62 
Program na podporu t ělovýchovy a sportu z rozpo čtu statutárního 
města Ostravy pro období 2020-2021 (kód ŠaS) 
  
Usnesení číslo: 03372/RM1822/49 

(zn.předkl.) 
91 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

a) schválit program na podporu tělovýchovy a sportu z rozpočtu statutárního města Ostravy 
pro období 2020 - 2021 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

b) schválit návrh vzorové smlouvy, která je přílohou programu na podporu tělovýchovy a sportu 
z rozpočtu statutárního města Ostravy pro období 2020 - 2021 dle přílohy č. 4 předloženého 
materiálu 

c) schválit návrh na vyhlášení výběrového řízení na podporu tělovýchovy a sportu z rozpočtu 
statutárního města Ostravy pro období 2020 - 2021 dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

d) schválit návrh žádosti v rámci programu na podporu tělovýchovy a sportu z rozpočtu 
statutárního města Ostravy pro období 2020 - 2021 dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o vyhlášení výběrového řízení v rámci  programu na podporu tělovýchovy a sportu 
z rozpočtu statutárního města Ostravy pro období 2020 - 2021 dle přílohy č. 5 předloženého 
materiálu 
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3) ukládá 
  

náměstkyni primátora Mgr. Andrei Hoffmannové, Ph.D., 
předložit návrh dle bodů  1) až 2) tohoto usnesení na zasedání zastupitelstva města dne 4.3.2020

  
 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 04.03.2020
 vedoucí školství a sportu 
  

 
RM_M 63 
Návrh na vyhlášení nejlepších sportovc ů města Ostravy za rok 2019 
vč. poskytnutí pen ěžitých dar ů 
  
Usnesení číslo: 03373/RM1822/49 

(zn.předkl.) 
91 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

vyhlásit nejlepší ostravské sportovce v oblasti sportu za rok 2019 v kategoriích: 

talent: xxxxxxxxxxx (E-MOTION park s.r.o., motosport-karting) 
jednotlivec: xxxxxxxxxxxxxx (SK Hamr gym Ostrava z.s., kickbox) 
sportovní klub: 1. SC TEMPISH Vítkovice (1. SC Vítkovice z.s., florbal/ženy) 
sportovní osobnost/legenda: xxxxxxxxxxxxxxx (stolní tenis) 
handicapovaný sportovec: xxxxxxxxxxxx (Sdružení sportovních klubů Vítkovice, z.s. -
atletika/hod kuželkou) 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí peněžitých darů jednotlivcům a sportovnímu klubu 

talent xxxxxxxxxxxxxxxxxxx - peněžitý dar ve výši 100 tis. Kč 
narozen xxxxxxxxxxxxx, bydliště: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

jednotlivec xxxxxxxxxxxxxxxxx - peněžitý dar ve výši 100 tis. Kč 
narozen xxxxxxxxxxxxx, bydliště: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

sportovní klub: 1. SC Vítkovice z.s. - peněžitý dar ve výši 100 tis. Kč 
IČO: 26588005, sídlo: Řecká 1473/1, 708 00 Ostrava-Poruba 

sportovní osobnost/legenda  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - peněžitý dar ve výši 100 tis. Kč 
narozena xxxxxxxxxxxx, bydliště: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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handicapovaný sportovec: xxxxxxxxxxxxxx - peněžitý dar ve výši 100 tis. Kč 
narozen xxxxxxxxxxxxxx, bydliště: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

a o uzavření darovacích smluv mezi statutárním městem Ostrava a výše uvedenými 
příjemci peněžitých darů dle přílohy č. 1 předloženého materiálu  

  
3) ukládá 
  

náměstkyni primátora Mgr. Andree Hoffmannové, Ph.D., 
předložit návrh dle bodu 2) tohoto usnesení k rozhodnutí zastupitelstvu města na jeho jednání 
dne 4.3.2020 

  
 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 04.03.2020
 vedoucí odboru školství a sportu 
  

 
RM_M 85 
Návrh Dodatku č. 1, ev. č. 3243D1/2020/ŠaS ke Smlouv ě o spolupráci, 
ev. č. 3243/2016/ŠaS 
  
Usnesení číslo: 03374/RM1822/49 

(zn.předkl.) 
91 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření Dodatku č. 1, ev. č. 3243D1/2020/ŠaS ke Smlouvě o spolupráci, 
ev. č. 3243/2016/ŠaS mezi statutárním městem Ostrava a AstrumQ Interactive, s.r.o., se sídlem 
Pelclova 2500/5, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 29447445, DIČ: CZ29447445 
dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 47 
Návrh na poskytnutí investi čního p říspěvku a návrh na zm ěnu podmínek 
čerpání a vyú čtování investi čního p říspěvku poskytnutého p říspěvkové 
organizaci v sociální oblasti 
  
Usnesení číslo: 03375/RM1822/49 

(zn.předkl.) 
41 

  
k usnesení č. 01807/RM1822/27 ze dne 16.07.2019 
k usnesení č. 02049/RM1822/30 ze dne 27.08.2019 
  
Rada města 
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1) rozhodla 
  

o poskytnutí investičního příspěvku právnické osobě Čtyřlístek - centrum pro osoby 
se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace, IČO 70631808, se sídlem 
Hladnovská 751/119, 712 00 Ostrava - Muglinov, ve výši 391 000,- Kč na pořízení 30 kilové 
průmyslové pračky dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu  

  
2) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se: 
- sníží ostatní neinvestiční výdaje 
na § 4350, pol. 5909, ÚZ 2004, ORJ 180                                 o 391 tis. Kč 
- zvýší investiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 
na § 4357, pol. 6351, ÚZ 2004, ORJ 180, ORG 43                  o 391 tis. Kč  

  
3) schvaluje 
  

úpravu závazného ukazatele dle předloženého materiálu a důvodové zprávy, a to: 

Navýšení investičního příspěvku na rok 2020 na základě smlouvy o závazku veřejné služby 
a vyrovnávací platbě za jeho výkon takto: 
č. smlouvy 02785/2015/SOC, dodatek č. 2 02785/2015/D2/SOC Čtyřlístek - centrum pro osoby 
se zdravotním postižením Ostrava o 391 tis. Kč  

  
4) ukládá 
  

vedoucímu odboru financí a rozpočtu 
realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 2) a úpravu závazného ukazatele dle bodu 3) 
tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 28.02.2020
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  
5) rozhodla 
  

o změně podmínek čerpání a vyúčtování investičního příspěvku poskytnutého právnické osobě 
Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace, 
IČO 70631808, se sídlem Hladnovská 751/119, 712 00 Ostrava - Muglinov, dle důvodové 
zprávy a přílohy č. 2 předloženého materiálu 
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RM_M 65 
Návrh na vy řazení a likvidaci neupot řebite lných movitých v ěcí 
statutárního m ěsta Ostravy, p ředaného k hospoda ření právnické osob ě 
Domov Čujkovova, Ostrava- Zábřeh, příspěvková organizace, 
IČO  0631875, se sídlem Čujkovova 1717/25, 700 30 Ostrava – Záb řeh 
  
Usnesení číslo: 03376/RM1822/49 

(zn.předkl.) 
41 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem na vyřazení a likvidaci neupotřebitelných movitých věcí statutárního města Ostravy, 
předaných k hospodaření právnické osobě Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková 
organizace,  IČO 70631875, se sídlem Čujkovova 1717/25, 700 30 Ostrava – Zábřeh, v celkové 
pořizovací ceně 1.729.779,83 Kč (příloha č. 1 předloženého materiálu) 

  
2) jmenuje 
  

členy likvidační komise k likvidaci movitých věcí: 

Předseda:      Zuzana Břegová - provozní 

Čelenové:  

• Pavlína Maturová - zásobovač MTZ 
• Tomáš Širka - domovník 
• Jozefína Rucká - majetkový odbor MMO 

  
 Vyřizuje: Zuzana Břegová, T: 31.03.2020
 provozní Domova Čujkovova 
  
3) ukládá 
  

předsedovi komise 
vyhotovit zápis o provedení likvidace movitých věcí 

  
 Vyřizuje: Zuzana Břegová, T: 31.03.2020
 provozní Domova Čujkovova 
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RM_M 66 
Udělení p ředchozího souhlasu s nabytím dar ů do vlastnictví právnické 
osoby M ěstská nemocnice Ostrava, p říspěvková organizace, 
IČO 00635162, se sídlem Nemocni ční 898/20a, 728 80 Ostrava - Moravská 
Ostrava. 
  
Usnesení číslo: 03377/RM1822/49 

(zn.předkl.) 
40 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

v souladu s § 27, odst. 7, písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, o udělení předchozího souhlasu s nabytím darů 
do vlastnictví právnické osoby Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, 
IČO 00635162, se sídlem Nemocniční 898/20a, 728 80 Ostrava - Moravská Ostrava, v celkové 
výši 32.177,00 Kč (dle přílohy č. 1 předloženého materiálu) 

  
2) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 03.03.2020
 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
  

 
RM_MZP 1 
Návrh na úpravu platu řediteli p říspěvkové organizace v oblasti sociální 
péče 
  
Usnesení číslo: 03378/RM1822/49 

(zn.předkl.) 
86 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

úpravu platu řediteli příspěvkové organizace zřízené zastupitelstvem města Ostravy v oblasti 
sociální péče s účinností od 1. 3. 2020 dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého 
materiálu 
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RM_M 58 
Akční plán na rok 2020 ke Koncepci rodinné politiky na  období 
2019-2022 
  
Usnesení číslo: 03379/RM1822/49 

(zn.předkl.) 
87 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

Akční plán na rok 2020 ke Koncepci rodinné politiky statutárního města Ostravy na období 
2019-2022 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 59 
Poskytnutí ú čelové dotace z rozpo čtu statutárního m ěsta Ostravy 
organizaci KOLA PRO AFRIKU, obecn ě prosp ěšná spole čnost 
  
Usnesení číslo: 03380/RM1822/49 

(zn.předkl.) 
87 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o poskytnutí účelové dotace organizaci KOLA PRO AFRIKU obecně prospěšná 
společnost, se sídlem Závodní 2006/101, Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČO 29397596, 
ve výši 50 tis.  Kč na realizaci projektu „KOLA PRO AFRIKU” dle přílohy č. 1 a důvodové 
zprávy předloženého materiálu a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace 
mezi statutárním městem Ostrava a organizací KOLA PRO AFRIKU obecně prospěšná 
společnost, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
2) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se 

- s n i ž u j e 

rozpočtová rezerva na ORJ 120 
na § 6409, pol. 5901                                       o 50 tis. Kč 

- z v y š u j í 

neinvestiční transfery na ORJ 160 
na § 3421, pol. 5221                                       o 50 tis. Kč  
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rada m ěsta 
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3) ukládá 
  

vedoucímu odboru financí a rozpočtu 
realizovat rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 28.02.2020
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  

 
RM_M 60 
Žádost o poskytnutí ú čelové dotace organizaci Nový p říběh, zapsaný 
ústav 
  
Usnesení číslo: 03381/RM1822/49 

(zn.předkl.) 
87 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Ostrava ve výši 302.500,00 Kč, 
organizaci Nový příběh, zapsaný ústav, se sídlem Č. p. 8, 747 87 Svatoňovice, IČO 08121303, 
na částečné krytí nákladů spojených s úpravou nebytových prostor v objektu na ulici 
Chelčického 691/8, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy 
předloženého materiálu a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi statutárním městem 
Ostrava a příjemcem dotace uvedeným v tomto bodě usnesení dle přílohy č. 2 předloženého 
materiálu 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

- s n i ž u j í 
kapitálové výdaje na ORJ 230 
na § 6409, pol. 6901                      o 303 tis. Kč 

- z v y š u j í 
investiční transfery na ORJ 160 
na § 3311, pol. 6321                       o 303 tis. Kč 

  
 

 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  
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3) ukládá 
  

náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D., 
předložit návrh dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení na zasedání zastupitelstva města dne 
04. 03. 2020 ke schválení a rozhodnutí 

  
 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 04.03.2020
 vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit 
  

 
RM_M 61 
Návrh na zrušení pracovní skupiny pro vybudování pa mětní desky 
padlým n ěmeckým civilist ům v interna čním tábo ře Hanke a civilním
obětem válek v sadu Dr. Milady Horákové 
  
Usnesení číslo: 03382/RM1822/49 

(zn.předkl.) 
87 

  
k usnesení č. 05495/RM1418/79 
k usnesení č. 07415/RM1418/105 
  
Rada města 
  
1) ruší 
  

pracovní skupinu  zřízenou za účelem  zhotovení a instalace pamětní desky německým 
civilistům, kteří zahynuli v internačním táboře “Hanke” v Ostravě a vybudováním pietního místa 
osobám a obětem, postiženým událostmi II. světové války, jejichž ostatky jsou uloženy 
v prostoru bývalého hřbitova na ul. 28. října (sad Dr. Milady Horákové) dle důvodové zprávy 
předloženého materiálu 

  
 

RM_M 75 
Žádost Colour Production, spol. s r.o., a Dream Fac tory Ostrava, z.s., 
o navýšení poskytnutých neinvesti čních ú čelových dotací v oblasti 
kultury 
  
Usnesení číslo: 03383/RM1822/49 

(zn.předkl.) 
60 

  
k usnesení č. 1545/ZM1418/24 
k usnesení č. 05700/RM1418/83 
 
Rada města 
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1) doporučuje 
  zastupitelstvu města 

rozhodnout o navýšení víceleté neinvestiční účelové dotace poskytnuté pro rok 2020 společnosti 
Colour Production, spol. s r.o., se sídlem Lomená 349, 747 66 Dolní Lhota, IČO: 25830210, 
na realizaci projektu „Festival v ulicích“ o 300 tis. Kč dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy 
předloženého materiálu a o uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí 
víceleté neinvestiční účelové dotace v oblasti kultury a zachování kulturního dědictví 
ev. č. 1268/2017/KVA uzavřené mezi statutárním městem Ostrava a Colour Production, 
spol. s r.o., dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o navýšení víceleté neinvestiční účelové dotace poskytnuté pro rok 2020 spolku 
Dream Factory Ostrava, z.s., se sídlem Kvapilova 2054, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, 
IČO: 22710701, na realizaci projektu „Dream Factory Ostrava“ o 400 tis. Kč dle přílohy č. 4 
a důvodové zprávy předloženého materiálu a o uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě 
o poskytnutí víceleté neinvestiční účelové dotace v oblasti kultury a zachování kulturního 
dědictví ev. č. 1081/2017/KVA uzavřené mezi statutárním městem Ostrava a Dream Factory 
Ostrava, z.s., dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  
3) 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 7102          o     700 tis. Kč 

- z v y š u j í 
neinvestiční transfery na ORJ 160 

na § 3312, pol. 5213, ÚZ 7101          o      300 tis. Kč 
na § 3311, pol. 5222, ÚZ 7101          o      400 tis. Kč  

  
4) ukládá 
  

náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D., 
předložit návrh dle bodů 1) až 3) tohoto usnesení na zasedání zastupitelstva města 

  
 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 04.03.2020
 vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  
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RM_M 37 
Informace o ukon čení projekt ů „Koncepce bydlení a její pilotní ov ěření 
ve městě Ostrava “(projekt č. 1), „Posílení prevence kriminality v Ostrav ě 
prost řednictvím asistent ů prevence kriminality a multidisciplinárního 
přístupu“ (projekt č. 2), „Spole čné plánování udržitelné sít ě sociálních 
služeb v Ostrav ě“ (projekt č. 3), financovaných z Opera čního programu 
Zaměstnanost 
  
Usnesení číslo: 03384/RM1822/49 

(zn.předkl.) 
86 

  
k usnesení č. 04537/RM1418/66 
k usnesení č. 04668/RM1418/67 
k usnesení č. 07062/RM1418/100 
  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s předloženou informací o ukončení projektů financovaných v rámci Operačního programu 
Zaměstnanost a  s konečným vyúčtováním níže uvedených projektů: 

Projekt č. 1: „Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava“, 
reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_026/0003526, 

Projekt č. 2: „Posílení prevence kriminality v Ostravě prostřednictvím asistentů prevence 
kriminality a multidisciplinárního přístupu“, reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_026/0002789, 

Projekt č. 3 „Společné plánování udržitelné sítě sociálních služeb v Ostravě“, 
reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006590  

  
 

RM_M 41 
Návrh na poskytnutí neinvesti ční účelové dotace organizaci Armáda 
spásy v České republice, z. s., se sídlem Petržílkova 2565/2 3, 158 00 
Praha-Stod ůlky, IČO 40613411 
  
Usnesení číslo: 03385/RM1822/49 

(zn.předkl.) 
86 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o poskytnutí neinvestiční účelové dotace organizaci Armáda spásy v České republice, z. s., 
se sídlem Petržílkova 2565/23, 158 00 Praha-Stodůlky, IČO: 40613411, ve výši 44.500 Kč 
na zabezpečení projektu “Kotce pro psy uživatelů sociálních služeb” a o uzavření smlouvy 
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  
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2) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se: 

- snižuje 

rozpočtová rezerva 

§ 6409, pol. 5901, ORJ 120                            o 45 tis. Kč 

- zvyšuje  

neinvestiční transfer neziskovým a podobným organizacím 

§ 4374, pol. 5222, ORJ 180                            o 45 tis. Kč 

  
3) ukládá 
  

vedoucímu odboru financí a rozpočtu 
realizovat rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.03.2020
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  

 
RM_M 53 
Program a podmínky na poskytování pen ěžních prost ředků z výnosu 
daní z hazardních her pro oblast sociální pé če pro rok 2020 v četně 
návrhu na vyhlášení výb ěrového řízení 
  
Usnesení číslo: 03386/RM1822/49 

(zn.předkl.) 
86 

  
k usnesení č. 0631/ZM1822/11 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

a) schválit Program a Podmínky na poskytování peněžních prostředků z výnosu daní 
z hazardních her pro oblast sociální péče dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu 

b) schválit návrh na vyhlášení výběrového řízení na poskytování peněžních prostředků z výnosu 
daní z hazardních her pro oblast sociální péče dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

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

zastupitelstvu města 

rozhodnout o vyhlášení výběrového řízení na poskytování peněžních prostředků z výnosu daní 
z hazardních her pro oblast sociální péče dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  
3) ukládá 
  

náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D., 
předložit návrh dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení na zasedání zastupitelstva města  

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

 
RM_M 54 
Návrh na uzav ření dodatk ů k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí 
víceletých neinvesti čních ú čelových dot ací z rozpo čtu statutárního 
města Ostravy pro oblast sociální pé če 
  
Usnesení číslo: 03387/RM1822/49 

(zn.předkl.) 
86 

  
k usnesení č. 0155/ZM1822/3 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření: 

- Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí víceleté neinvestiční účelové dotace 
v oblasti sociální péče č. 11 na zabezpečení projektu „Elim Ostrava, pečovatelská služba” 
z rozpočtu statutárního města Ostravy (ev. č. smlouvy 0333/2019/SVZ), uzavřené s organizací 
Slezská diakonie, se sídlem Na Nivách 259/7, 737 01 Český Těšín, IČO: 65468562, 
dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

- Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí víceleté neinvestiční účelové dotace 
v oblasti sociální péče č. 21 na zabezpečení projektu „Středisko VÝZVA - osobní asistence 
OASA 2019 - 2022” z rozpočtu statutárního města Ostravy (ev. č. smlouvy 0343/2019/SVZ), 
uzavřené s organizací Centrum pro rodinu a sociální péči z. s., se sídlem 
Kostelní náměstí 3172/1, 702  Ostrava, IČO: 48804517, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu
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- Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí víceleté neinvestiční účelové dotace 
v oblasti sociální péče č. 10 na zabezpečení projektu „Poskytování služby osobní asistence” 
z rozpočtu statutárního města Ostravy (ev. č. smlouvy 0332/2019/SVZ), uzavřené s organizací 
Podané ruce - osobní asistence, se sídlem Zborovská 465, 738 01 Frýdek - Místek, 
IČO: 70632596, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se: 

- snižují 
  běžné výdaje v ORJ 180 
  na §4351, pol. 5909, ÚZ 7303                              o        766 tis. Kč    

- zvyšují 
  neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím v ORJ 180 
  na §4351, pol. 5222, ÚZ 7302                              o        670 tis. Kč    
                   pol. 5223, ÚZ 7302                              o         96 tis. Kč  

  
3) ukládá 
  

náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D., 
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrhy uvedené v bodech 1) a 2) tohoto usnesení 

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

 
RM_M 11 
Návrh na zm ěnu Zřizovací listiny D ětského centra Dome ček, 
IČO 70631956, a darování movitého majetku Diakonii ČCE - středisko 
Ostrava, I ČO 41035526 
  
Usnesení číslo: 03388/RM1822/49 

(zn.předkl.) 
86 

  
k usnesení č. 01519/RM1822/24 
k usnesení č. 0414/ZM1822/7 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
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schválit dodatkem zřizovací listiny aktualizaci účetního stavu svěřených nemovitých a movitých 
věcí právnické osobě Dětské centrum Domeček, příspěvková organizace, IČO 70631956, 
na základě inventarizace majetku ke dni 31.12.2019, dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 
předloženého materiálu 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout odejmout movité věci v celkové pořizovací ceně 186.011 Kč, pořízené 
příspěvkovou organizací Dětské Centrum Domeček, se sídlem Jedličková 1025/5, 700 30 
Ostrava-Zábřeh, IČO 70631956, dle důvodové zprávy a přílohy č. 2 předloženého materiálu, 
ke dni 4. 3. 2020 

  
3) doporučuje 
  

rozhodnout darovat movité věci v celkové pořizovací ceně 186.011,-- Kč, jejichž vlastníkem 
je statutární město Ostrava, právnické osobě Diakonie ČCE - středisko v Ostravě, se sídlem 
Syllabova 19, 703 00 Ostrava-Vítkovice, IČO 41035526, a to na základě darovací smlouvy 
dle přílohy č. 3 předloženého materiálu  

  
4) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

schválit v souladu s článkem V. Směrnice č. 1/2017 „Zásady vztahů orgánů města 
k příspěvkovým organizacím zřízeným zastupitelstvem města  Ostravy” Dodatek č. 8 
ke Zřizovací listině ze dne 22.5.2014 právnické osoby Dětské centrum Domeček, příspěvková 
organizace, se sídlem Jedličkova 1025/5, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 70631956 dle přílohy č. 4 
předloženého materiálu, kterým se aktualizují nemovité a movité věci dle bodu 1) tohoto 
usnesení a odnímají se movité věci dle bodu 2) tohoto usnesení 

  
5) svěřuje 
  

pravomoc Magistrátu města Ostravy, 
aby prostřednictvím vedoucího odboru hospodářské správy podepsal protokol o předání 
a převzetí movitých věcí za předpokladu, že zastupitelstvo města rozhodne o odnětí movitých 
věcí dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
 Vyřizuje: Ing. René Bartoš, T: 31.03.2020
 vedoucí odboru hospodářské správy 
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6) ukládá 
  

náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D., 
předložit návrhy dle bodu 1), 2), 3) a 4) tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 

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

 
RM_M 52 
Neposkytnutí finan čních prost ředků na realizaci projektu „Centrum 
rehabilitace pro psy” 
  
Usnesení číslo: 03389/RM1822/49 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o neposkytnutí účelové investiční dotace z Fondu životního prostředí města Ostravy 
žadateli: Szlaurová Vendula, Dis.; “Rehabky pro tlapky - Centrum rehabilitace pro psy”; 
IČO: 787391, k zakoupení hydroterapeutické vany pro psy s podvodním běžeckým pásem 
do Centra rehabilitace pro psy 

  
2) ukládá 
  

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

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

 
RM_M 73 
Návrh na uzav ření dodatku č. 1 ke smlouv ě o dílo č. 3581/2018/OI/VZKÚ 
ze dne 06.11.2018 na realizaci stavby „He řmanice - rekonstrukce 
vodovodu a kanalizace, lokalita Bu čina - SO 06” v k. ú. He řmanice, 
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 03390/RM1822/49 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
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1) rozhodla 
  

o uzavření Dodatku č. 1  ke smlouvě o dílo č.3581/2018/OI/VZKÚ ze dne 06.11.2018 
mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí č. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 
a společností STASPO, spol. s r.o., Těšínská 254, 716 00 Ostrava, IČO: 41035704 na realizaci 
stavby “Heřmanice - rekonstrukce vodovodu a kanalizace, lokalita Bučina - SO 06” 
dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 77 
Revitalizace areálu bývalých kasáren Hrane čník - oplocení areálu - návrh 
Dodatku č. 2 
  
Usnesení číslo: 03391/RM1822/49 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2406/2019/OI/VZKÚ ze dne 2.8.2019 na realizaci 
stavby „Revitalizace areálu bývalých kasáren Hranečník - oplocení areálu” mezi objednatelem 
Statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám.č.8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 
a zhotovitelem: 

K2 stavební Moravia s.r.o., Počáteční 429/10, 710 00 Ostrava,  IČO: 28573994, 

kterým se rozšiřuje předmět plnění díla a zvyšuje cena díla  

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
 

RM_VZ 6 
„Rekonstrukce studny S5, prameništ ě Nová Ves” uzav ření smlouvy 
o dílo a smlouvy p říkazní k ve řejné zakázce malého rozsahu 
  
Usnesení číslo: 03392/RM1822/49 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo a smlouvy příkazní 
na zpracování projektové dokumentace včetně výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru 
v rámci stavby „Rekonstrukce studny S5, prameniště Nová Ves” se společností: 

 
 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 
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GePS-Geotechnik, s.r.o. 
Starobělská 3214/85, 700 30 Ostrava-Zábřeh 
IČO: 06704778 

za cenu nejvýše přípustnou 285.000,00 Kč bez DPH + DPH v zákonné výši  dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu 

  
 

RM_VZ 7 
Návrh na uzav ření dodatku č. 1 ke smlouv ě o dílo a smlou vy p říkazní 
č. 2288/2019/OI na akci „Cyklistické propojení ul. Pod ěbradova, Horova 
– úsek A“ týkající se zm ěny Územního rozhodnutí, p řepracování 
dokumentace, prodloužení lh ůty pln ění a navýšení ceny díla. 
  
Usnesení číslo: 03393/RM1822/49 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o návrhu na uzavření dodatku č. 1  ke smlouvě o dílo a smlouvy příkazní č. 2288/2019/OI 
na akci „Cyklistické propojení ul. Poděbradova, Horova – úsek A“ týkající se změny Územního 
rozhodnutí, přepracování dokumentace, prodloužení lhůty plnění a navýšení ceny díla 
se zhotovitelem: 

HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o. 
sídlo: Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8 
IČO:    45797170 

 za cenu nejvýše přípustnou 222.000,- Kč bez DPH + DPH v zákonné výši dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu 

  
 

RM_VZ 8 
Veřejná zakázka „Rekonstrukce systému m ěření a regulace Domova 
Sluní čko”, po ř. č. 219/2019 
  
Usnesení číslo: 03394/RM1822/49 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na realizaci stavby 
„Rekonstrukce systému měření a regulace Domova Sluníčko” v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 
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STING ENERGO, spol. s r.o. 
se sídlem: Opletalova 608/2, Šumbark, 736 01 Havířov 
IČO: 25351508 

za cenu nejvýše přípustnou 402.459,37 Kč bez DPH 

  
 

RM_VZ 9 
Návrh na uzav ření dodatku č. 1 ke Smlouv ě o dílo a smlouv ě příkazní 
č. 2637/2019/OI/VZKÚ na akci „Cyklistické propojení Po ruby 
s Vřesinou”. P ředmětem dodatku č. 1 je navýšení ceny vůči původní 
smlouv ě o dílo. 
  
Usnesení číslo: 03395/RM1822/49 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o návrhu na uzavření dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 2637/2019/OI/VZKÚ 
na akci „Cyklistické propojení Poruby s Vřesinou”  týkající se navýšení ceny díla 
se zhotovitelem: 

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. 
se sídlem:   Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava 
IČO: 42767377 

za cenu nejvýše přípustnou 907 090,-Kč bez DPH + DPH v zákonné výši dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu. 

  
 

RM_M 14 
Oznámení zahájení řízení o návrhu zm ěny č. 2 územního plánu Vratimov  
  
Usnesení číslo: 03396/RM1822/49 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

text odpovědi k oznámení zahájení řízení o návrhu změny č. 2 územního plánu Vratimova 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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RM_M 46 
Kácení d řevin na pozemcích ve vlastnictví statutárního m ěsta Ostravy 
  
Usnesení číslo: 03397/RM1822/49 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s kácením 1 ks hrušně o obvodu kmene 119 cm, rostoucí na pozemku parc. č. 474/6 - zahrada, 
v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu  

  
2) ukládá 
  

Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru hospodářské správy 
zajistil vyhotovení a podání žádostí o povolení kácení dřevin u příslušného orgánu ochrany 
přírody dle bodu 1) tohoto usnesení  

  
 Vyřizuje: Ing. René Bartoš, T: 28.02.2020
 vedoucí odboru hospodářské správy 
  
3) zmocňuje 
  

vedoucího odboru hospodářské správy 
k podpisu žádostí o povolení kácení dřevin u příslušného orgánu ochrany přírody  dle bodu 2) 
tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. René Bartoš, T: 28.02.2020
 vedoucí odboru hospodářské správy 
  

 
RM_M 64 
Návrh na sv ěření automobilu Volkswagen E- Golf, model BE23D106 
na elektrický pohon m ěstskému obvodu 
  
Usnesení číslo: 03398/RM1822/49 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

označit  automobil  Volkswagen E-GOLF, model BE23D106 na elektrický pohon, 
VIN: WVWZZZAUZK8914877, RZ: EL832AB,  inventární   číslo 184231/MMO, 
jakožto majetek svěřený městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky 
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2) zmocňuje 
  

vedoucího odboru hospodářské správy 
k podpisu „Protokolu o předání a převzetí hmotného majetku” na městský obvod Mariánské 
Hory a Hulváky dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. René Bartoš, T: 31.03.2020
 vedoucí odboru hospodářské správy 
  
3) žádá 
  

městský obvod Mariánské Hory a Hulváky, 
jakožto provozovatele předmětu podpory, aby  po celou dobu udržitelnosti projektu zajistil 
nezbytnou součinnost při plnění účelů akce a poskytování informací o využívání a stavu 
předmětu podpory pro zajištění udržitelnosti projektu s odborem strategického rozvoje 

  
 Vyřizuje: Mgr. Patrik Hujdus, T: 31.12.2022
 starosta městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky 
  
4) ukládá 
  

městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky 
zajistit finanční prostředky ve výši  463 661,00 Kč na spolufinancování automobilu  uvedeného 
v bodě 1) tohoto usnesení z rozpočtu městského obvodu 

  
 Vyřizuje: Mgr. Patrik Hujdus, T: 31.03.2020
 starosta městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky 
  

 
RM_M 69 
Žádost J. P. o prominutí dluhu v ůči statutárnímu m ěstu Ostrava 
vzniklého odtahem vozidla tvo řícího p řekážku na pozemní komunikaci 
  
Usnesení číslo: 03399/RM1822/49 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

částečně vyhovět žádosti pana xxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxx, trvale bytem 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ze dne 15. 1. 2020 uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu 
o prominutí celého jeho dluhu (tj. 50.700 Kč s příslušenstvím) vůči statutárnímu městu Ostrava 
vzniklého odtahem vozidla tovární značky VOLVO V40, registrační značky 5Z7 1065, kódu 
VIN:  
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YV1VW1826WF210647, zmíněný dluh jmenovanému žadateli prominout ve výši odpovídající 
nákladům za umístění vozidla na střeženém odtahovém parkovišti s příslušenstvím, tj. ve výši 
49.200 Kč s příslušenstvím za předpokladu, že žadatel uhradí částku 1.500 Kč za samotný odtah 
vozidla, a  za tím účelem rozhodnout o učinění “Prohlášení věřitele o prominutí dluhu 
s příslušenstvím dle § 1995 občanského zákoníku” dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
2) ukládá 
  

primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí bod 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. René Bartoš, T: 04.03.2020
 vedoucí odboru hospodářské správy 
  

 
RM_VZ 1 
Návrh na uzav ření smlouvy na zajišt ění prohlídek a údržby jednotek 
přesné klimatizace v objektech MFB III. a MFB IV. v a reálu 
Moravskoslezského inova čního centra a.s. v Ostrav ě Pustkovci 
v roce 2020 
  
Usnesení číslo: 03400/RM1822/49 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu poskytovateli COMPLETE CZ spol. s r.o., se sídlem 
Legerova 24/1853, 120 00 Praha 2, IČO: 26707829, na zajištění prohlídek a údržby jednotek 
přesné klimatizace, vzduchem chlazených kondenzátorů a blokových chladících jednotek 
v objektech Multifunkčních budov III. a IV. v areálu Moravskoslezského inovačního centra a.s. 
v Ostravě Pustkovci, a to za cenu nejvýše přípustnou ve výši 300 000,- Kč bez DPH, 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) zmocňuje 
  

vedoucího odboru hospodářské správy 
k podpisu  smlouvy dle bodů 1)  tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. René Bartoš, T: 22.03.2020
 vedoucí odboru hospodářské správy 
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RM_VZ 2 
Návrh na zadání ve řejné zakázky maléh o rozsahu na opravu instala ční 
stupa čky v budov ě Nové radnice 
  
Usnesení číslo: 03401/RM1822/49 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na opravu instalační stupačky firmě Zdeněk Hybner, 

Kosmická 1723/2, 708 00 Ostrava - Poruba, IČO 15495809, za cenu nejvýše přípustnou 
147.118,- Kč bez DPH 

  
2) zmocňuje 
  vedoucího odboru hospodářské správy 

k podpisu objednávky 

  
 Vyřizuje: Ing. René Bartoš, T: 28.02.2020
 vedoucí odboru hospodářské správy 
  

 
RM_VZ 3 
Návrh na zadání ve řejné zakázky malého rozsahu na provád ění kontrol, 
servisu a dodávek v ěcných prost ředků požární ochrany a za řízení 
pro zásobování požární vodou pro objekty ve správ ě SMO, hospodá řské 
správy 
  
Usnesení číslo: 03402/RM1822/49 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na provádění kontrol, servisu a dodávek věcných 

prostředků požární ochrany a zásobování požární vodou pro objekty ve správě SMO, 
hospodářské správy - zhotoviteli GROS HYDROSERVIS s.r.o., Horní 685/18, Ludgeřovice, 
IČO 26856379 za cenu nejvýše přípustnou 300 000,- Kč bez DPH 

  
2) zmocňuje 
  vedoucího odboru hospodářské správy 

k podpisu smlouvy dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. René Bartoš, T: 27.02.2020
 vedoucí odboru hospodářské správy 
 


