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Přehled usnesení rady m ěsta dle čísel ze dne: 17.03.2020  
  
Číslo usnesení  
  

Materiál  Název zn.předkl.  

03454/RM1822/51 RM_M 0 Schválení programu 51. schůze rady města konané 
dne 17.03.2020 

35 

03455/RM1822/51 RM_VH 1 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 
společnosti Černá louka s.r.o. 

45 

03456/RM1822/51 RM_VH 3 Výkon působnosti valné hromady obchodní 
společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. 

28 

03457/RM1822/51 RM_M 7 Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Mgr. Jana 
Žemly, ředitele Janáčkovy filharmonie Ostrava, 
p.o., do Itálie a Švýcarska ve dnech 02.-07.02.2020 

42 

03458/RM1822/51 RM_M 30 Zahájení přípravy a podání žádostí o poskytnutí 
podpory z Integrovaného regionálního operačního 
programu 78. výzvy IROP pro projekt „IROP 2020 
- 2023 Zlepšení kvality bydlení v Mariánských 
Horách a Hulvákách“ 

50 

03459/RM1822/51 RM_MZP 2 Pozastavení kontrolní činnosti odboru interního 
auditu a kontroly Magistrátu města Ostravy, 
prováděné na základě Základního plánu kontrolní 
činnosti pro rok 2020 

02 

03460/RM1822/51 RM_M 31 Rezignace Ing. Martina Štěpánka, Ph.D. na mandát 
člena Zastupitelstva města Ostravy a na členství v 
orgánech města 

28 

03461/RM1822/51 RM_M 1 Rozhodnutí o nepokračování ve vymáhání částky 
ve výši 1951,- Kč po společnosti Aliaves & Co., 
a.s., se sídlem Vyšehradská 320/49, 128 00 Praha 

28 

03462/RM1822/51 RM_M 32 Návrh na uzavření dohody o plné moci 28 
03463/RM1822/51 RM_M 33 Uzavření Dohody o uznání dluhu, dohody o 

převzetí dluhu a dohody o splátkách ve věci odtahu 
vozidla RZ 1T0 7152, tovární značky Škoda, typ 
Felicia, VIN: TMBEFF413S0108832 

28 

03464/RM1822/51 RM_MZP 1 Pravidla pro poskytování příspěvků, cestovních 
náhrad a jiných účelových plnění členům 
zastupitelstva města a fyzickým osobám, které 
nejsou členy zastupitelstva, za výkon funkce člena 
výborů a komisí 

35 

03465/RM1822/51 RM_M 34 Návrh na ukončení platnosti veřejnoprávních 
smluv mezi statutárním městem Ostrava a obcemi 
Velká Polom, Horní Lhota, Stará Ves nad 
Ondřejnicí, Zbyslavice a městem Vratimov 

25 

03466/RM1822/51 RM_M 35 Informace o zrušení zahraniční pracovní cesty Ing. 
Zbyňka Pražáka, Ph.D., náměstka primátora, do 
SRN (Drážďany) ve dnech 18.–20.03.2020 

01 

03467/RM1822/51 RM_M 36 Úprava rozpočtu 07 
03468/RM1822/51 RM_M 37 Prominutí dluhu za pobyt psa v útulku ve výši 

6.091,- Kč 
07 
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03469/RM1822/51 RM_MZP 3 Návrh na odložení konání komisí hodnotících 
hospodaření a činnost příspěvkových organizací za 
rok 2019 

07 

03470/RM1822/51 RM_VZ 8 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a 
uzavření Smlouvy o dílo na zpracování 
ekologického auditu 

38 

03471/RM1822/51 RM_M 52 Firemní školka města Ostravy, příspěvková 
organizace - přerušení provozu 

38 

03472/RM1822/51 RM_M 2 Návrh na souhlas s umístěním nadzemního vedení 
VN a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o 
zřízení věcného břemene k pozemku ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a. 
s. 

08 

03473/RM1822/51 RM_M 3 Návrh na zřízení služebnosti a uzavření smlouvy o 
zřízení služebnosti se společností CETIN a.s. 

08 

03474/RM1822/51 RM_M 4 Návrh na zřízení služebnosti a uzavření smlouvy o 
zřízení služebnosti se společností OVANET a.s. 

08 

03475/RM1822/51 RM_M 5 Návrhy dodatků zřizovacích listin 25 
příspěvkových organizací zřízených 
zastupitelstvem města Ostravy - aktualizace 
účetního stavu majetku ke dni 31.12.2019 

08 

03476/RM1822/51 RM_M 12 Návrh směnit nemovité věci v k.ú. Zábřeh nad 
Odrou, obec Ostrava, návrh svěřit nemovitou věc 
městskému obvodu Ostrava-Jih 

08 

03477/RM1822/51 RM_M 13 Návrh uzavřít Smlouvu o bezúplatném převodu 
vlastnického práva k nemovité věci - k.ú. Přívoz, 
obec Ostrava 

08 

03478/RM1822/51 RM_M 15 Návrh na souhlas s umístěním inženýrských sítí do 
pozemků ve vlastnictví SMO a návrh na uzavření 
smluv o budoucích smlouvách o zřízení věcných 
břemen pro společnost GasNet, s.r.o. 

08 

03479/RM1822/51 RM_M 16 Návrh na záměr města vypůjčit části pozemků v k. 
ú. Poruba, obec Ostrava 

08 

03480/RM1822/51 RM_M 17 Návrh na zrušení usnesení, zřízení služebností a 
uzavření smluv o zřízení služebnosti 

08 

03481/RM1822/51 RM_M 21 Návrh na souhlas s umístěním podzemního 
kabelového vedení NN včetně přípojkových pilířů 
a jistící skříně a uzavření smluv o budoucí smlouvě 
o zřízení věcného břemene, dodatku č.2 ke 
smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene a smluv o zřízení věcného břemene k 
pozemkům ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 

08 

03482/RM1822/51 RM_M 22 Návrh na uzavření nájemní smlouvy na část 
pozemku v k.ú. Poruba - sever, obec Ostrava se 
společností ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. 

08 
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03483/RM1822/51 RM_M 23 Návrh na souhlas s umístěním stavebních objektů, 
uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti, nájemních smluv 

08 

03484/RM1822/51 RM_M 24 Návrh na uzavření darovací smlouvy a smlouvy o 
výpůjčce se společností Ostravské městské lesy a 
zeleň s. r. o. 

08 

03485/RM1822/51 RM_M 25 Návrh na záměr města pronajmout části pozemků v 
k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava a v k. ú. 
Hrabová, obec Ostrava 

08 

03486/RM1822/51 RM_M 27 Návrh na koupi stavebních objektů technické 
infrastruktury Nová Karolina - II. etapa a uzavření 
kupní smlouvy se společností New Karolina 
Residential Development II s.r.o. 

08 

03487/RM1822/51 RM_M 48 Návrh na uzavření Dohody o poskytnutí souhlasu s 
plánovanou změnou na majetku SMO a úpravě s 
tím souvisejících práv a povinností 

08 

03488/RM1822/51 RM_M 53 Návrh na souhlas vlastníka pozemku s umístěním 
stavby SO 05.1 prodloužení STL plynovodu + STL 
Plynovodní přípojka v k.ú. Hrušov, obec Ostrava, 
pro společnost CONTERA Investment VIII. s.r.o. 

08 

03489/RM1822/51 RM_M 11 Žádost o mimořádnou dotaci běžkyně Petry 
Pastorové 

91 

03490/RM1822/51 RM_M 20 Projednání návrhů usnesení Výkonné rady spolku 
Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, z.s. a 
Shromáždění členů spolku Moravskoslezský pakt 
zaměstnanosti, z.s. (dále jen Spolek) a návrhu na 
zřízení Rozvojového fondu Spolku 

91 

03491/RM1822/51 RM_M 42 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 

03492/RM1822/51 RM_M 43 Návrh na vyřazení a likvidaci neupotřebitelné 
movité věci statutárního města Ostravy, předaného 
k hospodaření právnické osobě Dětské centrum 
Domeček, příspěvková organizace, IČO 00631956, 
se sídlem Jedličkova 1025/5, 700 30 Ostrava - 
Zábřeh 

40 

03493/RM1822/51 RM_M 44 Udělení předchozího souhlasu zřizovatele s 
přijetím nadačního příspěvku do majetku Domov 
Magnolie, Ostrava-Vítkovice, příspěvková 
organizace, IČO 70631859, se sídlem Sirotčí 
474/56, 703 00 Ostrava - Vítkovice 

41 
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03494/RM1822/51 RM_M 45 Udělení předchozího souhlasu zřizovatele s 
podáním žádosti o finanční příspěvek a udělení 
předchozího souhlasu s přijetím finančního 
příspěvku do majetku příspěvkové organizace 
Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, 
IČO 70631816, se sídlem Bohumínská 1056/71, 
710 00 Ostrava - Slezská Ostrava 

41 

03495/RM1822/51 RM_M 46 Udělení předchozího souhlasu zřizovatele s 
podáním žádosti o nadační příspěvek a udělení 
předchozího souhlasu s přijetím nadačního 
příspěvku do majetku příspěvkové organizace 
Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, 
IČO 70631816, se sídlem Bohumínská 1056/71, 
710 00 Ostrava - Slezská Ostrava 

41 

03496/RM1822/51 RM_M 50 Návrh na poskytnutí investičního příspěvku 
právnické osobě Městská nemocnice Ostrava, 
příspěvková organizace, z Fondu pro rozvoj 
Městské nemocnice Ostrava 

40 

03497/RM1822/51 RM_M 39 Přijetí dotace pro projekt “Podpora rozvoje sociální 
práce a služeb v Ostravě” (zkrácený název projektu 
“SOCIOPOINT Ostrava”) v rámci Operačního 
programu Zaměstnanost 

86 

03498/RM1822/51 RM_M 40 Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě o 
poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu 
statutárního města Ostrava 

86 

03499/RM1822/51 RM_M 8 Zapojení statutárního města Ostravy do kampaně 
“Hodina Země” v roce 2020 

80 

03500/RM1822/51 RM_M 18 Žádosti o poskytnutí finančních prostředků z 
Fondu životního prostředí města Ostravy 

80 

03501/RM1822/51 RM_M 47 Poskytnutí investičních transferů městským 
obvodům na rekonstrukci hřbitovů 

80 

03502/RM1822/51 RM_M 19 Vystavení objednávky vůči spol. BRAIN 
computers s.r.o. na nákup paměťových modulů pro 
servery 

83 

03503/RM1822/51 RM_M 29 Návrh na uzavření dodatků mezi statutárním 
městem Ostrava a těmito správci inženýrských sítí 
ve vztahu ke GISMO: Veolia Energie ČR, a.s., 
Ostravské komunikace, a.s., a Dopravní podnik 
Ostrava, a.s. 

83 

03504/RM1822/51 RM_VZ 7 VZMR na nákup 100ks tiskových zařízení 83 
03505/RM1822/51 RM_M 9 Návrh na uzavření Smlouvy o dílo na zhotovení 

staveb veřejného osvětlení 
05 

03506/RM1822/51 RM_M 26 Transformace Domova Na Liščině II. - návrh 
Dodatku č.1 

05 

03507/RM1822/51 RM_M 28 “Rekonstrukce a prodloužení sběrače B do 
Radvanic”, návrh na uzavření Dodatku č.7 ke 
Smlouvě o dílo č. 2777/2017/OSR 

05 
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03508/RM1822/51 RM_M 38 Návrh na uzavření smlouvy o uzavření budoucí 
smlouvy o zřízení věcného břemene v souvislosti 
se stavbou zahrnutou do rozpočtu statutárního 
města Ostravy 

05 

03509/RM1822/51 RM_M 41 Návrh na uzavření Smlouvy o dílo na zhotovení 
stavby “Stavební úpravy Jantarové stezky v k.ú. 
Martinov ve Slezsku” 

05 

03510/RM1822/51 RM_VZ 1 Stavební práce na akci ,,Oprava parkoviště v ulici 
28. října před DKMO“ 

05 

03511/RM1822/51 RM_VZ 4 Veřejná zakázka “Rekonstrukce historické budovy 
bývalých jatek (TDS+BOZP)”, poř. č. 006/2020 

05 

03512/RM1822/51 RM_VZ 6 Veřejná zakázka “Rekonstrukce sportovního areálu 
Poruba - I. etapa”, poř.č. 229/2019 

05 

03513/RM1822/51 RM_VZ 10 MSIC - rekonstrukce střechy budovy Piano - výkon 
TDS a BOZP 

05 

03514/RM1822/51 RM_VZ 11 Veřejná zakázka “Revitalizace knihovny 
Podroužkova - interiér”, poř.č. 015/2020 

05 

03515/RM1822/51 RM_VZ 12 Veřejná zakázka “Městská nemocnice Ostrava - 
Modernizace pavilonu E2”, poř. č. 181/2019 

05 

03516/RM1822/51 RM_VZ 13 Veřejná zakázka “Rekonstrukce krematoria 
Ostrava - PD”, poř. č. 043/2020 

05 

03517/RM1822/51 RM_M 6 Povolení výjimky ze stavební uzávěry v prostoru 
ohraničeném bezpečnostním pásmem jámy 
Šalamoun v k.ú. Moravská Ostrava 

89 

03518/RM1822/51 RM_M 51 Program na pomoc živnostníkům ve věci 
ekonomických dopadů krizového opatření 

28 

03519/RM1822/51 RM_M 10 Návrh na uzavření Příkazní smlouvy se společností 
Ostravské komunikace, a.s. 

28 

03520/RM1822/51 RM_M 14 Kácení dřevin na pozemcích ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy 

84 

03521/RM1822/51 RM_VZ 2 Zhotovení šatních skřínek 84 
03522/RM1822/51 RM_VZ 3 Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na kácení 

13 ks dřevin, mýcení 85 m2 křovin a ořezy ve 
vesničce soužití na p.p.č.389/10,k.ú. Muglinov v 
režimu in-house 

84 

03523/RM1822/51 RM_VZ 9 Veřejná zakázka “Zajištění ostrahy a ochrany 
majetku společnosti VÍTKOVICE ARÉNA a.s.” 

84 

03524/RM1822/51 RM_M 49 Kácení dřevin na pozemku ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy 

84 

03525/RM1822/51 RM_VZ 5 Veřejná zakázka “Celkové opravy zdroje tepla v 
objektu Diagnostického centra”, poř. č. 12/2020 

84 

  
Materiály, které byly staženy : 
  

Mater iál  
  

Název zn.předkl.  

 RM_VH 2 Rozhodnutí o zahájení realizace projektu Rozvoj 
vodíkové mobility v podmínkách DPO 

07 
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 RM_M 0 
Schválení programu 51. sch ůze rady m ěsta konané dne 17.03.2020 
  
Usnesení číslo: 03454/RM1822/51 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

program 51. schůze rady města konané dne 17.03.2020 

  
 

RM_VH 1 
Výkon p ůsobnosti valné hromady v obchodní spole čnosti Černá louka 
s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 03455/RM1822/51 

(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 
Černá louka s.r.o., se sídlem Černá louka 3235, Moravská Ostrava, PSČ 702 00, 
IČO 268 79 280, 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 člena TOP managementu obchodní společnosti Černá louka s.r.o. dle 
přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) schvaluje 
  

podnikatelský plán na rok 2020 odchodní společnosti Černá louka s.r.o. dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu 

  
3) určuje 
  

a souhlasí s motivačním systémem odměňování člena TOP managementu společnosti Černá 
louka s.r.o. pro rok 2020 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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4) schvaluje 
  

dodatek č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce jednatele společnosti Černá louka s.r.o. dle přílohy č. 2 
a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  
5) ukládá 
  

jednateli společnosti Černá louka s.r.o. 
realizovat podnikatelské aktivity v souladu se schváleným podnikatelským plánem na rok 2020 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 Vyřizuje: Mgr. Jan Šumbera, T: 30.06.2021
 jednatel společnosti 
  

 
RM_VH 3 
Výkon p ůsobnosti valné hromady obchodn í spole čnosti Dopravní 
podnik Ostrava a.s. 
  
Usnesení číslo: 03456/RM1822/51 

(zn.předkl.) 
28 

  
v působnosti valné hromady podle § 12 odst. 1 zákona o obchodních korporacích obchodní 
společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s., IČO: 619 74 757, se sídlem Poděbradova 494/2, 
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, jejímž jediným akcionářem je statutární město Ostrava 
  
Rada města 
  
1) odvolává 
  

ke dni 17.03.2020 z funkce člena dozorčí rady obchodní společnosti Dopravní podnik Ostrava 
a.s. xxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxx, bytem 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

  
2) volí 
  

ke dni 18.03.2020 do funkce člena dozorčí rady obchodní společnosti Dopravní podnik Ostrava 
a.s. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxx, bytem 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

  
3) schvaluje 
  

členu dozorčí rady obchodní společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. xxxxxxxxxxxxxxxxx, 
nar. xxxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx smlouvu o výkonu 
funkce dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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RM_M 7 
Zpráva ze zahrani ční pracovní cesty Mgr. Jana Žemly, ředitele 
Janáčkovy filharmonie Ostrava, p.o., do Itálie a Švýcars ka ve dnech 
02.-07.02.2020 
  
Usnesení číslo: 03457/RM1822/51 

(zn.předkl.) 
42 

  
k usnesení č. 03085/RM1822/45 
  
Rada města 
  
1) projednala 
  

zprávu ze zahraniční pracovní cesty Mgr. Jana Žemly, ředitele Janáčkovy filharmonie Ostrava, 
p.o., do Itálie a Švýcarska  ve dnech 02.-07.02.2020  

  
 

RM_M 30 
Zahájení p řípravy a podání žádostí o poskytnutí podpory z 
Integrovaného regionálního opera čního programu 78. výzv y IROP pro 
projekt „IROP 2020 - 2023 Zlepšení kvality bydlení v Mariánských Horách 
a Hulvákách“ 
  
Usnesení číslo: 03458/RM1822/51 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

se zahájením přípravy projektu a s podáním žádosti o dotaci v rámci projektu „IROP 2020 - 2023 
Zlepšení kvality bydlení v Mariánských Horách a Hulvákách“ pro bytové domy na ul. Jahnova 
č. 1076/11, 2018/11A, E. Filly č. 1105/14, Žákovská č. 94/34, 95/36, Oblá č. 1071/9, v rámci 
Integrovaného regionálního operačního programu 78. výzvy IROP, specifický cíl 2.5: Snížení 
energetické náročnosti v sektoru bydlení 

  
2) souhlasí 
  

se zahájením přípravy projektu a s podáním žádosti o dotaci v rámci projektu „IROP 2020 - 2023 
Zlepšení kvality bydlení v Mariánských Horách a Hulvákách“ pro bytové domy na 
ul. Vršovců č. 1126/56, 1127/58, Oblá č. 1070/7, 1068/13 v rámci Integrovaného regionálního 
operačního programu 78. výzvy IROP, specifický cíl 2.5: Snížení energetické náročnosti v 
sektoru bydlení 
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3) žádá 
  

městský obvod Mariánské Hory a Hulváky jako nositele projektu 
o zajištění veškerých úkonů spojených s přípravou projektu a předložením žádosti o dotaci a 
všech jejích příloh dle bodu 1) tohoto usnesení v souladu s podmínkami Integrovaného 
regionálního operačního programu 78. výzvy IROP, specifický cíl 2.5: Snížení energetické 
náročnosti v sektoru bydlení“, za předpokladu, že rada městského obvodu rozhodne kladně o 
předložení žádosti o dotaci uvedené v bodu 1) tohoto usnesení  

  
 Vyřizuje: Mgr. Patrik Hujdus, T: 30.04.2020
 starosta městského obvodu 
  
4) žádá 
  

městský obvod Mariánské Hory a Hulváky jako nositele projektu 
o zajištění veškerých úkonů spojených s přípravou projektu a předložením žádosti o dotaci a 
všech jejích příloh dle bodu 2) tohoto usnesení v souladu s podmínkami Integrovaného 
regionálního operačního programu 78. výzvy IROP, specifický cíl 2.5: Snížení energetické 
náročnosti v sektoru bydlení“, za předpokladu, že rada městského obvodu rozhodne kladně o 
předložení žádosti o dotaci uvedené v bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Mgr. Patrik Hujdus, T: 30.04.2020
 starosta městského obvodu 
  

 
RM_MZP 2 
Pozastavení kontrolní činnosti odboru interního auditu a kontroly 
Magistrátu m ěsta Ostravy, provád ěné na základ ě Základního plánu 
kontrolní činnosti pro rok 2020 
  
Usnesení číslo: 03459/RM1822/51 

(zn.předkl.) 
02 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

Pozastavení kontrolní činnosti odboru interního auditu a kontroly Magistrátu města Ostravy, 
prováděné na základě Základního plánu kontrolní činnosti pro rok 2020, a to do odvolání 

  
 

RM_M 31 
Rezignace Ing. Martina Št ěpánka, Ph.D. na mandát člena Zastupitelstva 
města Ostravy a na členství v orgánech m ěsta 
  
Usnesení číslo: 03460/RM1822/51 

(zn.předkl.) 
28 
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 Rada města 
  
1) bere na vědomí 
  

informaci o rezignaci Ing. Martina Štěpánka, Ph.D., na mandát člena zastupitelstva města, dle 
důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) bere na vědomí 
  

informaci o rezignaci Ing. Martina Štěpánka, Ph.D., na členství ve Finančním výboru 
zastupitelstva města a v komisích rady města pro sport a pro dopravu dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu 

  
 

RM_M 1 
Rozhodnutí o nepokra čování ve vymáhání částky ve výši 1951,- Kč po 
spole čnosti Aliaves & Co., a.s., se sídlem Vyšehradská 32 0/49, 128 00 
Praha 
  
Usnesení číslo: 03461/RM1822/51 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

nepokračovat ve vymáhání částky ve výši 1951,- Kč po společnosti Aliaves & Co., a.s., se sídlem 
Vyšehradská 320/49, 128 00 Praha 

  
 

RM_M 32 
Návrh na uzav ření dohody o plné moci 
  
Usnesení číslo: 03462/RM1822/51 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření Dohody o plné moci s: 

Ing. Vladimírem Cigánkem, nar. xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
a to dle Přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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RM_M 33 
Uzavření Dohody o u znání dluhu, dohody o p řevzetí dluhu a dohody o 
splátkách ve v ěci odtahu vozidla RZ 1T0 7152, tovární zna čky Škoda, typ 
Felicia, VIN: TMBEFF413S0108832 
  
Usnesení číslo: 03463/RM1822/51 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření Dohody o uznání dluhu, dohody o převzetí dluhu a dohody o splátkách dle přílohy 
č. 4 předloženého materiálu 

  
 

RM_MZP 1 
Pravidla pro poskytování p říspěvků, cestovních náhrad a jiných 
účelových pln ění členům zastupitelstva m ěsta a fyzickým osobám, které 
nejsou členy zastupitelstva, za výkon funkce člena výbor ů a komisí 
  
Usnesení číslo: 03464/RM1822/51 

(zn.předkl.) 
35 

  
k usnesení č. 03001/RM1822/44 
  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem Pravidel pro poskytování příspěvků, cestovních náhrad a jiných účelových plnění 
členům zastupitelstva města a fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva města, za 
výkon funkce člena výborů a komisí 

  
2) ukládá 
  

primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 
předložit návrh k projednání a rozhodnutí zastupitelstvu města na jeho jednání dne 15.4.2020 

  
 Vyřizuje: Ing. Mgr. Yvetta Grubl, Ph.D., T: 15.04.2020
 vedoucí odboru platového a personálního 
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RM_M 34 
Návrh na ukon čení platnosti ve řejnoprávních smluv mezi statutárním 
městem Ostrava a obcemi Velká Polom, Horní Lhota, Sta rá Ves nad 
Ondřejnicí, Zbyslavice a m ěstem Vratimov 
  
Usnesení číslo: 03465/RM1822/51 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření Dohody o ukončení veřejnoprávní smlouvy  evid.č. 1443/2003/MěP mezi 
statutárním městem Ostrava, se sídlem Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 a 
obcí Velká Polom se sídlem Opavská 58, 747 64 Velká Polom, IČO: 00300829 dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
  

o uzavření Dohody o ukončení veřejnoprávní smlouvy  evid.č. 2030/2005/MěP mezi
statutárním městem Ostrava, se sídlem Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 a 
obcí Horní Lhota se sídlem Záhumenní 44, 747 64 Horní Lhota, IČO: 00535125 dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu 

  
3) rozhodla 
  

o uzavření Dohody o ukončení veřejnoprávní smlouvy  evid.č. 1365/2003/MěP mezi 
statutárním městem Ostrava, se sídlem Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 a 
obcí Stará Ves nad Ondřejnicí se sídlem Zámecká 1, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí, 
IČO 00297232 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
4) rozhodla 
  

o ukončení  veřejnoprávní smlouvy  evid.č. 2085/2012/MP mezi statutárním městem Ostrava, 
se sídlem Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 a obcí Zbyslavice se sídlem 
Ve Dvoře 81 742 83 Zbyslavice, IČO: 00600695  výpovědí ze strany statutárního města Ostravy 
dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  
5) rozhodla 
  

o ukončení  veřejnoprávní smlouvy  evid.č.1520/2013/MP mezi statutárním městem Ostrava, 
se sídlem Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 a městem Vratimov se sídlem 
Frýdecká 853/57, 739 32 Vratimov,  IČO: 00297372 výpovědí ze strany statutárního města 
Ostravy dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 
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RM_M 35 
Informace o zrušení zahrani ční pracovní cesty Ing. Zby ňka Pražáka, 
Ph.D., náměstka primátora, do SRN (Dráž ďany) ve dnech 18.–20.03.2020  
  
Usnesení číslo: 03466/RM1822/51 

(zn.předkl.) 
01 

  
k usnesení č. 03316/RM1822/49 
  
Rada města 
  
1) bere na vědomí 
  

informaci o zrušení zahraniční pracovní cesty Ing. Zbyňka Pražáka, Ph.D., náměstka primátora, 
do SRN (Drážďany) ve dnech 18.–20.03.2020 

  
 

RM_M 36 
Úprava rozpo čtu 
  
Usnesení číslo: 03467/RM1822/51 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

úpravu závazného ukazatele - zvýšení neinvestičního příspěvku organizaci Dětské centrum 
Domeček, p.o. o částku 1 589 tis. Kč dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  
2) souhlasí 
  

s použitím části rezervního fondu organizace Dětské centrum Domeček, p.o. ve výši 53 160 Kč k 
posílení fondu investic dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  
3) rozhodla 
  

o poskytnutí finančních prostředků ve výši 20 000 Kč městskému obvodu Poruba na nákup 
materiálu ke zhotovení figur alternativního betlému dle důvodové zprávy předloženého 
materiálu  

  
4) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 
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- ostatní přijaté neinvestiční transfery ze SR (A.1.) 
na pol. 4116, ÚZ 07001, ORJ 120 o 348 tis. Kč 

- ostatní investiční přijaté transfery ze SR (A.1.) 
na pol. 4216, ÚZ 7938, ORJ 120 o 43 tis. Kč 

- nedaňové příjmy 
na § 2295, pol. 2229, ORJ 100 o 14 683 tis. Kč (E.2.) 
(E.3.) na ORJ 180, pol. 2451, org. 34 o 4 019 tis. Kč 
                                                org. 35 o 21 tis. Kč 
                                                org. 37 o 3 099 tis. Kč 
                                                org. 38 o 1 500 tis. Kč 
                                                org. 40 o 2 094 tis. Kč 
                               § 4350, pol. 2229, ÚZ 2004, org. 35 o 5 tis. Kč 
                                                                             org. 36 o 11 tis. Kč 
                                                                             org. 41 o 65 tis. Kč 
                               § 4357, pol. 2229, ÚZ 2004, org. 39 o 9 tis. Kč 
                                                             ÚZ 2004, org. 43 o 100 tis. Kč 
                                                             org. 43 o 77 tis. Kč 

- běžné výdaje 
(C.5.) na ORJ 135, § 4349, pol. 5424, ÚZ 104513013, org. 118000000 o 22 tis. Kč 
                                                             ÚZ 104113013, org. 118000000 o 3 tis. Kč 
                                                             ÚZ 104107606 o 2 tis. Kč 
na § 4379, pol. 5137, ORJ 270 o 100 tis. Kč (C.7.) 
na § 3326, pol. 5166, ORJ 160 o 49 tis. Kč (C.9.) 
na § 3326, pol. 5169, ORJ 160 o 7 tis. Kč (C.10.) 
(E.2.) na ORJ 100, § 2295, pol. 5366 o 2 421 tis. Kč 
                                            pol. 5367, ZJ 26 o 2 559 tis. Kč 
                                            pol. 5367, ZJ 75 o 1 543 tis. Kč 

- kapitálové výdaje 
(C.1.) na ORJ 230, § 3319, pol. 5169, org. 8234 o 400 tis. Kč 
                               § 2271, pol. 6121, org. 3225 o 1 550 tis. Kč 
na § 6171, pol. 6121, ORJ 136, org. 8268 o 118 tis. Kč (C.2.) 
na § 3639, pol. 6130, ORJ 137, org. 3069 o 476 tis. Kč (C.3.) 
na § 3639, pol. 6201, ORJ 120 o 87 780 tis. Kč (C.4.) 
na § 3326, pol. 6121, ORJ 160 o 107 tis. Kč (C.8.) 

- neinvestiční transfery 
na § 3529, pol. 5331, ORJ 170, org. 4245 o 1 589 tis. Kč (C.6.) 
na § 3639, pol. 5213, ORJ 300 o 1 500 tis. Kč (E.1.) 

- neinvestiční převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje 
na § 6330, pol. 5347, ÚZ 93, ORJ 120, org. 505 o 20 tis. Kč (C.11.) 
(A.1.) na ORJ 120, § 6330, pol. 5347, ÚZ 07001, org. 518 o  158 tis. Kč 
                                                            ÚZ 93, org. 518 o 40 tis. Kč 
                         na § 6330, pol. 5347, ÚZ 07001, org. 519 o 54 tis. Kč 
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                                                            ÚZ 93, org. 519 o 14 tis. Kč 
                         na § 6330, pol. 5347, ÚZ 07001, org. 524 o 136 tis. Kč 
                                                            ÚZ 93, org. 524 o 34 tis. Kč 

- investiční převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje 
(A.1.) na ORJ 120, § 6330, pol. 6363, ÚZ 07938, org. 624 o 43 tis. Kč 
                                                             ÚZ 3500, org. 624 o 11 tis. Kč 

- neinvestiční převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 
na § 6330, pol. 4137, ORJ 120, org. 503 o 100 tis. Kč (C.7.) 

z v y š u j e 

- rozpočtová rezerva 
na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 8 160 tis. Kč (E.2.) 
                                                   o 11 000 tis. Kč (E.3.) 

s n i ž u j í 

- běžné výdaje 
na § 3326, pol. 5171, ORJ 200 o 99 tis. Kč (A.1.) 
(C.5.) na ORJ 180, § 4349, pol. 5909, ÚZ 104513013, org. 118000000 o 22 tis. Kč 
                                                             ÚZ 104113013, org. 118000000 o 3 tis. Kč 
                                                             ÚZ 7606 o 2 tis. Kč 
na § 3599, pol. 5909, ORJ 170, org. 4245 o 1 589 tis. Kč (C.6.) 
na § 3326, pol. 5901, ORJ 160 o 107 tis. Kč (C.8.) 
                                                  o 49 tis. Kč (C.9.) 
                                                  o 7 tis. Kč (C.10.) 
                                                  o 20 tis. Kč (C.11.) 

- kapitálové výdaje 
(C.1.) na ORJ 230, § 6409, pol. 6901, org. 8064 o 400 tis. Kč 
                                                                             o 1 550 tis. Kč 
na § 6409, pol. 6901, ORJ 230 o 118 tis. Kč (C.2.) 
na § 6409, pol. 6901, ORJ 230 o 476 tis. Kč (C.3.) 
na § 3639, pol. 6201, ORJ 125 o 87 780 tis. Kč (C.4.) 

s n i ž u j e 

- rozpočtová rezerva 
na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 1 500 tis. Kč (E.1.) 

Městský obvod Poruba 
- zvýší neinvestiční převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 93, org. 505 o 20 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje 
na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 93 o 20 tis. Kč 
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Městský obvod Krásné Pole (A.1.) 
- zvýší neinvestiční převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 07001, org. 518 o 158 tis. Kč 
                                   ÚZ 93, org. 518 o 40 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje 
na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 07001 o tis. 158 Kč 
                                 ÚZ 93 o 40 tis. Kč 

Městský obvod Martinov (A.1.) 
- zvýší neinvestiční převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 07001, org. 519 o 54 tis. Kč 
                                   ÚZ 93, org. 519 o 14 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje 
na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 07001 o 54 tis. Kč 
                                 ÚZ 93 o 14 tis. Kč 

Městský obvod Plesná 
- zvýší neinvestiční převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 07001, org. 524 o 136 tis. Kč 
                                   ÚZ 93, org. 524 o 34 tis. Kč 

- zvýší investiční převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 
na § 6330, pol. 4251, ÚZ 07938, org. 624 o 43 tis. Kč 
                                   ÚZ 3500, org. 624 o 11 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje 
na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 07001 o 136 tis. Kč 
                                 ÚZ 93 o 34 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje 
na § xxxx, pol. 6xxx, ÚZ 07938 o 43 tis. Kč 
                                  ÚZ 3500 o 11 tis. Kč  

  
5) ukládá 
  

vedoucímu odboru financí a rozpočtu 
realizovat schválené rozpočtové opatření 

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

 
RM_M 37 
Prominutí dluhu za pobyt psa v útulku ve výši 6.091 ,- Kč 
  
Usnesení číslo: 03468/RM1822/51 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 
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 1) rozhodla 
  

o prominutí dluhu pana xxxxxxxxxxxxxxxxxx, rok nar. xxxx, vůči statutárnímu městu Ostrava z 
titulu neuhrazených nákladů za opakovaný pobyt psa v útulku vedeného pod číslem čipu 
203093490014189,  v celkové částce 6.091,00 Kč 

  
 

RM_MZP 3 
Návrh na odložení konání komisí hodnotících hospoda ření a činnost 
příspěvkových organizací za rok 2019 
  
Usnesení číslo: 03469/RM1822/51 

(zn.předkl.) 
07 

  
k usnesení č. 03368/RM1822/49 
  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

odložení konání komisí hodnotících hospodaření a činnost příspěvkových organizací za rok 
2019 do doby stanovení nových termínů 

  
 

RM_VZ 8 
Návrh na zadání ve řejné zakázky malého rozsahu a uzav ření Smlouvy o 
dílo na zpracování ekologického auditu 
  
Usnesení číslo: 03470/RM1822/51 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 02582/RM1822/38 
  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a o uzavření Smlouvy o dílo na zpracování 
ekologického auditu se zhotovitelem: 

 
GEOoffice, s. r. o., Vrázova 1253/9, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČO: 285 67 978 

za cenu nejvýše přípustnou 55 000 Kč bez DPH dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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RM_M 52 
Firemní školka m ěsta Ostravy, p říspěvková organizace - přerušení 
provozu 
  
Usnesení číslo: 03471/RM1822/51 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s přerušením provozu Firemní školky města Ostravy, příspěvkové organizace v době od 
18. března 2020 do doby ukončení omezeného provozu Magistrátu města Ostravy s možností 
okamžitého znovuotevření v souladu s usnesením vlády České republiky ze dne 15. března 2020 
č. 219 o přijetí krizového opatření dle důvodové zprávy 

  
2) doporučuje 
  

městským obvodům rozhodnout o přerušení provozu mateřských škol nejpozději od pondělí 
23. března 2020 s možností znovuotevření, a to v souladu s usnesením vlády České republiky ze 
dne 15. března 2020 č. 219 o přijetí krizového opatření 

  
 

RM_M 2 
Návrh na souhlas s umíst ěním nadzemního vedení VN a uzav ření 
smlouvy o budoucí smlouv ě o zřízení věcného b řemene k pozemku ve 
vlastnictví statutárního m ěsta Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a. s. 
  
Usnesení číslo: 03472/RM1822/51 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s umístěním nadzemního vedení VN  na pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 2067/4 - ostatní plocha, silnice 
v k. ú. Hrušov, obec Ostrava, pro:  
  
ČEZ Distribuce, a.s. 
se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO:  24729035 

v rámci stavby “Ostrava - Hrušov 225/1, CONTERA, Přeložka” 
dle situačního výkresu dokumentace, který je přílohou č. 2/2 předloženého materiálu 
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2) rozhodla 
  

na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene zřízení a 
provozování nadzemního vedení VN k pozemku: 

parc. č. 2067/4 - ostatní plocha, silnice 
v k. ú. Hrušov, obec Ostrava, s oprávněným: 

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

  
 

RM_M 3 
Návrh na z řízení služebnosti a uzav ření smlouvy o z řízení služebnosti se 
spole čností CETIN a.s. 
  
Usnesení číslo: 03473/RM1822/51 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

zřídit služebnost a uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti podzemního komunikačního vedení 
veřejné komunikační sítě k pozemkům: 

p. p. č. 728/15 - ostatní plocha, jiná plocha, 
p. p. č. 736/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p. p. č. 1095/4 - ostatní plocha, silnice, 
v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, s oprávněným: 

CETIN a.s. 
se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9 
IČO: 04084063 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu  

  
2) rozhodla 
  

zřídit služebnost a uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti podzemního komunikačního vedení 
veřejné komunikační sítě k pozemku: 

p. p. č. 421/15 - ostatní plocha, zeleň 
v k. ú. Muglinov, obec Ostrava, s oprávněným: 
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CETIN a.s. 
se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9 
IČO: 04084063 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu  

  
 

RM_M 4 
Návrh na z řízení služebnosti a uzav ření smlouvy o z řízení služebnosti se 
spole čností OVANET a.s. 
  
Usnesení číslo: 03474/RM1822/51 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

zřídit služebnost a uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti podzemního komunikačního vedení 
veřejné komunikační sítě k pozemkům: 

parc. č. 3550/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 
p. p. č. 1/24 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, s oprávněným: 

OVANET a.s., se sídlem Hájkova 1100/13, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 25857568 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
  

zřídit služebnost a uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti podzemního komunikačního vedení 
veřejné komunikační sítě k pozemkům: 

parc. č. 793/165 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc. č. 793/246 - ostatní plocha, zeleň, 
v k. ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava, s oprávněným: 

 
OVANET a.s., se sídlem Hájkova 1100/13, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 25857568 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 
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3) rozhodla 
  

zřídit služebnost a uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti podzemního komunikačního vedení 
veřejné komunikační sítě k pozemkům: 

parc. č. 1216/23 - ostatní plocha, neplodná půda, 
parc. č. 1216/78 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Hrušov, č. p. 705, obč. 
vyb., 
parc. č. 1274/1 - ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, 
parc. č. 1274/2 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Hrušov, č. p. 704, obč. 
vyb., 
parc. č. 1277/1 - zahrada, 
parc. č. 1293 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Hrušov, č. p. 342, bydlení, 
v k. ú. Hrušov, obec Ostrava, s oprávněným: 

OVANET a.s., se sídlem Hájkova 1100/13, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 25857568 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu  

  
 

RM_M 5 
Návrhy dodatk ů zřizovacích listin 25 p říspěvkových organizací 
zřízených zastupitelstvem m ěsta Ostravy - aktualizace ú četního stavu 
majetku ke dni 31.12.2019 
  
Usnesení číslo: 03475/RM1822/51 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) projednala 
  

návrhy na schválení dodatků zřizovacích listin příspěvkových  organizací 
zřízených zastupitelstvem města Ostravy, kterými se v souladu s ust. čl. 5 Směrnice č. 1/2017 
“Zásady vztahů orgánů města k příspěvkovým organizacím zřízeným zastupitelstvem města 
Ostravy” na základě inventarizace majetku  ke dni 31.12.2019 aktualizuje účetní  stav 
svěřených nemovitých a movitých věcí  dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

schválit dodatek č. 10 ke zřizovací listině ze dne 21.05.2014 právnické osoby Knihovna města 
Ostravy, příspěvková organizace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 
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3) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

schválit dodatek č. 8 ke zřizovací listině  ze dne 21.05.2014 právnické osoby Ostravské 
muzeum, příspěvková organizace, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
4) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

schválit dodatek č. 8  ke zřizovací listině  ze dne 21.05.2014 právnické osoby Divadlo loutek 
Ostrava, příspěvková organizace, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  
5) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

schválit dodatek č. 7 ke zřizovací listině ze dne 21.05.2014 právnické osoby Janáčkova 
filharmonie Ostrava, příspěvková organizace, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  
6) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

schválit dodatek č. 8 ke zřizovací listině ze dne 21.05.2014 právnické osoby Národní divadlo 
moravskoslezské, příspěvková organizace, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  
7) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

schválit dodatek č. 7 ke zřizovací listině ze dne 21.05.2014 právnické osoby Komorní scéna 
Aréna, příspěvková organizace, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu 

  
8) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

schválit dodatek č. 7 ke zřizovací listině ze dne 21.05.2014 právnické osoby Lidová 
konzervatoř a Múzická škola, příspěvková organizace, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu 
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9) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

schválit dodatek č. 12 ke zřizovací listině ze dne 21.05.2014 právnické osoby Zoologická 
zahrada a botanický park Ostrava, příspěvková organizace, dle přílohy č. 9 předloženého 
materiálu 

  
10) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

schválit dodatek č. 10 ke zřizovací listině ze dne 21.05.2014 právnické osoby Městská 
nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu 

  
11) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

schválit dodatek č. 7 ke zřizovací listině ze dne 21.05.2014 právnické osoby Domov Slunovrat, 
Ostrava - Přívoz, příspěvková organizace, dle přílohy č. 11 předloženého materiálu 

  
12) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

schválit dodatek č. 8 ke zřizovací listině ze dne 21.05.2014 právnické osoby Domov pro seniory 
Iris, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace, dle přílohy č. 12 předloženého 
materiálu 

  
13) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

schválit dodatek č. 7 ke zřizovací listině ze dne 21.05.2014 právnické osoby Domov Čujkovova, 
Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace, dle přílohy č. 13 předloženého materiálu 

  
14) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

schválit dodatek č. 7 ke zřizovací listině ze dne 21.05.2014 právnické osoby Domov 
Korýtko, příspěvková organizace, dle přílohy č. 14 předloženého materiálu 
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15) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

schválit dodatek č. 7 ke zřizovací listině ze dne 21.05.2014 právnické osoby Domov Magnolie, 
Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace, dle přílohy č. 15 předloženého materiálu 

  
16) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

schválit dodatek č. 7 ke zřizovací listině ze dne 21.05.2014 právnické osoby Domov Slunečnice 
Ostrava, příspěvková organizace, dle přílohy č. 16 předloženého materiálu 

  
17) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

schválit dodatek č. 7 ke zřizovací listině ze dne 21.05.2014 právnické osoby Domov pro seniory 
Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace, dle přílohy č. 17 předloženého materiálu 

  
18) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

schválit dodatek č. 8 ke zřizovací listině ze dne 21.05.2014 právnické osoby Domov Sluníčko, 
Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace, dle přílohy č. 18 předloženého materiálu 

  
19) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

schválit dodatek č. 18 ke zřizovací listině ze dne 21.05.2014 právnické osoby Čtyřlístek -
centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace, dle přílohy č. 19 
předloženého materiálu 

  
20) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

schválit dodatek č. 8 ke zřizovací listině ze dne 21.05.2014 právnické osoby Středisko volného 
času Korunka, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace, dle přílohy č. 20 
předloženého materiálu 
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21) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

schválit dodatek č. 7 ke zřizovací listině ze dne 21.05.2014 právnické osoby Středisko volného 
času, Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace, dle přílohy č. 21 předloženého materiálu 

  
22) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

schválit dodatek č. 8 ke zřizovací listině ze dne 21.05.2014 právnické osoby Středisko volného 
času, Ostrava - Moravská Ostrava, příspěvková organizace, dle přílohy č. 22 předloženého 
materiálu 

  
23) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

schválit dodatek č. 8 ke zřizovací listině ze dne 21.05.2014 právnické osoby Dům dětí a 
mládeže, Ostrava - Poruba, příspěvková organizace, dle přílohy č. 23 předloženého materiálu 

  
24) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

schválit dodatek č. 7 ke zřizovací listině ze dne 10.09.2014 právnické osoby Firemní školka 
města Ostravy, příspěvková organizace, dle přílohy č. 24 předloženého materiálu 

  
25) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

schválit dodatek č. 8 ke zřizovací listině ze dne 25.05.2016 právnické osoby PLATO Ostrava, 
příspěvková organizace, dle přílohy č. 25 předloženého materiálu 

  
26) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
 
schválit dodatek č. 1 ke zřizovací listině ze dne 06.03.2019 právnické osoby Městský ateliér 
prostorového plánování architektury, příspěvková organizace dle přílohy č. 26 předloženého 
materiálu 
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27) ukládá 
  

náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 
předložit zastupitelstvu města ke schválení návrhy dodatků zřizovacích listin příspěvkových 
organizací dle bodů 2) až 26)  tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 15.04.2020
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 12 
Návrh sm ěnit nemovité v ěci v k.ú. Záb řeh nad Odrou, obec Ostrava, 
návrh sv ěřit nemovitou v ěc městskému obvodu Ostrava-Jih 
  
Usnesení číslo: 03476/RM1822/51 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem směnit 

níže uvedenou nemovitou věc ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřenou městskému 
obvodu v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, a to: 

- část pozemku p.p.č. 287/1, díl e) o výměře 20 m2, oddělenou dle geometrického plánu č. 
3464-136/2018, vyhotoveného pro k.ú. Zábřeh nad Odrou  a sloučenou do pozemku 
p.p.č. 292/2  

za 

níže uvedenou část pozemku ve vlastnictví xxxxxxxxxxxxxxx, rok narození xxxxxxx, bydliště 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, a to: 

- část pozemku p.p.č. 292/2, díl d) o výměře 3 m2, oddělenou dle geometrického plánu č. 
3464-136/2018, vyhotoveného pro k. ú. Zábřeh nad Odrou a sloučenou do pozemku p.p.č. 287/1

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

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

vyhradit si rozhodnutí označit část pozemku p.p.č. 292/2, díl d)  v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec 
Ostrava, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih, dle čl. 9 odst. (1) písm. b) 
Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, v platném znění, za podmínky, že 
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statutární město Ostrava nabude uvedený pozemek do svého vlastnictví   

  
3) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

označit část pozemku p.p.č. 292/2, díl d) v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, jakožto majetek 
svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih, dle čl. 9 odst. (1) písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 
14/2013, Statut města Ostravy, v platném znění, za podmínky, že statutární město Ostrava 
nabude uvedený pozemek do svého vlastnictví 

  
4) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 15.04.2020
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 13 
Návrh uzav řít Smlouvu o bezúplatném p řevodu vlastnického práva k 
nemovité v ěci - k.ú. P řívoz, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 03477/RM1822/51 

(zn.předkl.) 
08 

  
k usnesení č. 0643/ZM1822/11 
  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem uzavřít s Českou republikou, příslušnost hospodařit s majetkem státu Úřad pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, IČO 697 97 111, sídlo Rašínovo nábřeží 390/42, Nové 
Město, 12800 Praha 2 “Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci”, 
jejímž předmětem je bezúplatné nabytí pozemku p.p.č. 907/44, k.ú. Přívoz, obec Ostrava 

O bezúplatném nabytí rozhodlo zastupitelstvo města svým usnesením č. 0643/ZM1822/11 ze 
dne 11. 12. 2019. 
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2) ukládá 
  

náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 
předložit návrh dle bodu1) tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 15.04.2020
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 15 
Návrh na souhlas s umíst ěním inženýrských sítí do pozemk ů ve 
vlastnictví SMO a návrh na uzav ření smluv o budoucích smlouvách o 
zřízení věcných b řemen pro spole čnost GasNet, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 03478/RM1822/51 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s umístěním STL plynovodu do pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 2643/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc. č. 3083 - zastavěná plocha a nádvoří, 
parc. č. 3630/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc. č. 3641/23 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
všechny v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

pro: 

GasNet, s.r.o. 
se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 
IČO 272 95 567 

v rámci stavby “REKO MS Ostrava - Hlubinská +1” 

  
2) rozhodla 
  

na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - zřízení a 
provozování STL plynovodu v pozemcích ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 2643/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc. č. 3083 - zastavěná plocha a nádvoří, 
parc. č. 3630/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc. č. 3641/23 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
všechny v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, s budoucím oprávněným: 
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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 

  
3) souhlasí 
  

s umístěním STL plynovodu do pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 996/1 - ostatní plocha, silnice, 
v k. ú. Kunčice nad Ostravicí, obec Ostrava, 

pro: 

GasNet, s.r.o. 
se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 
IČO 272 95 567 

v rámci stavby “PROP MS Ostrava Rudná” 

  
4) rozhodla 
  

na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - zřízení a 
provozování STL plynovodu v pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 996/1 - ostatní plocha, silnice, 
v k. ú. Kunčice nad Ostravicí, obec Ostrava, s budoucím oprávněným: 

GasNet, s.r.o. 
se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 
IČO 272 95 567 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 16 
Návrh na zám ěr města vyp ůjčit části pozemk ů v k. ú. Poruba, obec 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 03479/RM1822/51 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
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1) rozhodla 
  

o záměru města vypůjčit části pozemků v k. ú. Poruba, obec Ostrava, a to: 
- části parc. č. 2965/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, a to část A o výměře 5,2 m2, část B o 
výměře 17,2 m2, část C o výměře 5,8 m2, část D o výměře 5,8 m2, část E o výměře 186 m2 a část 
F o výměře 9,4 m2, 

- části parc. č. 2965/12 - ostatní plocha, ostatní komunikace, a to část A o výměře 26,2 m2 a část 
B o výměře 21,4 m2, 

- části parc. č. 2965/13 - ostatní plocha, ostatní komunikace, a to část A o výměře 5,8 m2, část B 
o výměře 5,8 m2, část C o výměře 5,8 m2, část D o výměře 5,7 m2, část E o výměře 5,8 m2 a část 
F o výměře 5,8 m2, 

dle zákresu ve snímcích, které jsou přílohou č. 1 předloženého materiálu s tím, že si vyhrazuje 
právo vypůjčit shora uvedené části pozemků jako celek nebo kteroukoliv část jednolivě, přičemž 
si vyhrazuje právo tento záměr kdykoliv zrušit  

  
 

RM_M 17 
Návrh na zrušení usnesení, z řízení služebností a uzav ření smluv o 
zřízení služebnosti 
  
Usnesení číslo: 03480/RM1822/51 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) ruší 
  

své usnesení č. 8710/RM1014/114 ze dne 26. 11. 2013 v bodě 2), kterým rozhodla zřídit věcné 
břemeno a uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene s oprávněným AGRIBIO, spol. s r.o., 
IČO 476 66 277 a s investorem Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, 
IČO 65993390  

  
2) rozhodla 
  

na straně vlastníka, zřídit služebnost a uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě 
kanalizace k pozemku: 

parc. č. 3606/6 – ostatní plocha, ostatní komunikace 
v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

s oprávněným: 
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AGRIBIO, spol. s r.o. 
se sídlem Cihelní 128/27, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 
IČO 476 66 277 

a s investorem: 

 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace 
se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle 
IČO 65993390, 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
3) rozhodla 
  

na straně vlastníka zřídit služebnost a uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti kanalizační přípojky 
a užívání pozemku pro přístup a příjezd k pozemkům parc. č. 4720/1, parc. č. 4720/2, oba v k. ú. 
Pustkovec, obec Ostrava, k pozemku: 

parc. č. 4625/7 – ostatní plocha, ostatní komunikace 
v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava, 

s oprávněnými: 

manželé 
xxxxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxxx 
oba bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  
4) rozhodla 
  

na straně vlastníka zřídit služebnost a uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě 
kanalizační a vodovodní přípojky k pozemku: 

parc. č. 3606/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace 
v k. ú.  Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

s oprávněným: 

 
MORAVAPRESS s. r. o. 
se sídlem Cihelní 3356/72, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 
IČO 258 80 764, 

dle přílohy č. 7 předloženého materiálu 
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5) rozhodla 
  

na straně oprávněného, uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě jednotné 
kanalizace DN 600 vč. 2 revizních šachet  k pozemkům: 

parc. č. 872 – ostatní plocha, jiná plocha, 
parc. č. 873 – ostatní plocha, jiná plocha, 
parc. č. 874 – trvalý travní porost, 
všechny v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, 

s vlastníkem: 

BRAT plus s. r. o. 
se sídlem M. Ryšky 701, Poruba, 735 14 Orlová 
IČO 041 74 496, 

dle přílohy č. 9 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 21 
Návrh na souhlas s umíst ěním podzemního kabelového vedení NN 
včetně přípojkových pilí řů a jistící sk říně a uzavření smluv o budoucí 
smlouv ě o zřízení věcného b řemene, dodatku č. 2 ke smlouv ě o budoucí 
smlouv ě o zřízení věcného b řemene a smluv o z řízení věcného b řemene 
k pozemk ům ve vlastnictví statutárního m ěsta Ostravy, pro ČEZ 
Distribuce, a.s. 
  
Usnesení číslo: 03481/RM1822/51 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s umístěním podzemního kabelového vedení 2x NN 0,4 kV v pozemku ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy: 

parc. č. 2758 - ostatní plocha, ostatní komunikace 
v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, pro:  
  
ČEZ Distribuce, a.s. 
se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO:  24729035 

v rámci stavby “Slezská Ostrava, Na Jánské, NN” 
dle situačního výkresu dokumentace, který je přílohou č. 2/2 předloženého materiálu 
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2) rozhodla 
  

na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene zřízení a 
provozování podzemního kabelového vedení 2x NN 0,4 kV k pozemku: 

parc. č. 2758 - ostatní plocha, ostatní komunikace 
v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, s oprávněným: 

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

  
3) souhlasí 
  

s umístěním podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV včetně 2 ks přípojkových pilířů na 
pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 4992 - zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba č. p. 1681, obč. vyb., 
parc. č. 5270/1 - ostatní plocha, jiná plocha 
v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, pro:  
  
ČEZ Distribuce, a.s. 
se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO:  24729035 

v rámci stavby “Ostrava, Michálkovická, NNk” 
dle situačního výkresu dokumentace, který je přílohou č. 5/2 předloženého materiálu 

  
4) rozhodla 
  

na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene zřízení a 
provozování podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV včetně 2 ks přípojkových 
pilířů k pozemkům: 

parc. č. 4992 - zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba č. p. 1681, obč. vyb., 
parc. č. 5270/1 - ostatní plocha, jiná plocha 
v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, s oprávněným: 

ČEZ Distribuce, a.s. 
se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO: 24729035 
dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 
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5) souhlasí 
  

s umístěním podzemního kabelového vedení NN včetně jistící skříně na pozemku ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy: 

p. p. č. 647 - ostatní plocha, ostatní komunikace 
v k. ú. Michálkovice, obec Ostrava, pro:  
  
ČEZ Distribuce, a.s. 
se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO:  24729035 

v rámci stavby “Ostrava-Michálkovice 375, přeložka NNk” 
dle situačního výkresu dokumentace, který je přílohou č. 8/2 předloženého materiálu 

6) rozhodla 
  

na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene zřízení a 
provozování podzemního kabelového vedení NN včetně jistící skříně k pozemku: 

p. p. č. 647 - ostatní plocha, ostatní komunikace 
v k. ú. Michálkovice, obec Ostrava, s oprávněným: 

ČEZ Distribuce, a.s. 
se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO: 24729035 
dle přílohy č. 9 předloženého materiálu 

  
7) rozhodla 
  

na straně vlastníka uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene evid. č. 3563/2017/MJ ze dne 14. 12. 2017 ve znění dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene evid. č. 3563D1/2018/MJ ze dne 9. 4. 2018, s budoucím 
oprávněným: 

ČEZ Distribuce, a.s. 
se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO: 24729035 
dle přílohy č. 12 předloženého materiálu 

  
8) rozhodla 
  

na straně vlastníka zřídit věcné břemeno a uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene zřízení a 
provozování podzemního kabelového vedení NN  k pozemku ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy: 
parc. č. 1649/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace 
v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava, s oprávněným: 
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ČEZ Distribuce, a.s. 
se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO 247 29 035 

dle přílohy č. 15 předloženého materiálu 

  
9) rozhodla 
  

na straně vlastníka zřídit věcné břemeno a uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene zřízení a 
provozování podzemního kabelového vedení přípojky NN 0,4 kV  k pozemku ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy: 
parc. č. 4155/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace 
v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, s oprávněným: 

ČEZ Distribuce, a.s. 
se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO 247 29 035 

dle přílohy č. 18 předloženého materiálu  

  
 

RM_M 22 
Návrh na uzav ření nájemní smlouvy na část pozemku v k.ú. Poruba -
sever, obec Ostrava se spole čností ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 03482/RM1822/51 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření nájemní smlouvy k částem pozemku parc. č. 1649/1, ost. plocha - ost. komunikace, o 
celkové výměře 139 m2, a to část označenou v situačním snímku jako “A” o výměře 133 m2 a 
část označenou v situačním snímku jako “B” o výměře 6 m2 v k.ú. Poruba - sever, obec Ostrava 
(ul. Generála Sochora), 
se společností 
ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. 
se sídlem: Úprkova 1/25, Přívoz, 702 00 Ostrava 
IČO: 268 74 199 
za účelem postavení lešení pro opravu zateplení zadní strany bytového domu, opravu 
hydroizolace a postavení kontejneru na odpad, v rámci realizace stavby “Oprava bytového domu 
v Ostravě - Porubě na ul. Gen. Sochora 1206/13, 15, 17”, za nájemné ve výši 90,- Kč/m2/rok, tj. 
12.510, - Kč/ročně, na dobu určitou, ode dne účinnosti smlouvy do 31. 12. 2020, 
dle přílohy č. 4 předloženého materiálu  
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RM_M 23 
Návrh na souhlas s umíst ěním stavebních objekt ů, uzavření smluv o 
budoucí smlouv ě o zřízení služebnosti, nájemních smluv 
  
Usnesení číslo: 03483/RM1822/51 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s umístěním vodovodní přípojky do pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 1244/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace 
v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, 

pro investora: 

ELVAC a.s. 
se sídlem Hasičská 930/53, Hrabůvka, 700 30 Ostrava 
IČO: 258 33 812, 

v rámci stavby “Přípojka vody kat. ú. Vítkovice, parcela č. 1244/1, 973/44, 973/45”, 

dle situace z projektové dokumentace, která je přílohou č. 2 předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
  

na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě 
vodovodní přípojky k pozemku: 

parc. č. 1244/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace 
v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, 

s budoucím oprávněným: 

ELVAC a.s. 
se sídlem Hasičská 930/53, Hrabůvka, 700 30 Ostrava 
IČO: 258 33 812, 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
3) rozhodla 
  

na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu k části pozemku parc. č. 1244/1 - ostatní 
plocha, ostatní komunikace o výměře 60 m2 v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, 

s nájemcem: 
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ELVAC a. s. 
se sídlem Hasičská 930/53, Hrabůvka, 700 30 Ostrava 
IČO: 258 33 812, 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  
4) souhlasí 
  

s umístěním vodovodní přípojky do pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 1682/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace 
v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava, 

pro investory: 

manželé 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxx 
oba bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

v rámci stavby “Novostavba vodovodní přípojky pro zahradu k. ú. Stará Bělá, parc. č. 1485/3”, 

dle situace z projektové dokumentace, která je přílohou č. 6 předloženého materiálu 

  
5) rozhodla 
  

na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě 
vodovodní přípojky k pozemku: 

parc. č. 1682/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace 
v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava, 

s budoucími oprávněnými: 

manželé 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxx 
oba bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

dle přílohy č. 7 předloženého materiálu 

  
6) rozhodla 
  

na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu k části pozemku parc. č. 1682/1 - ostatní 
plocha, ostatní komunikace o výměře 2,25 m2 v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava, 
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s nájemci: 

manželé 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxxxxx 
oba bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

dle přílohy č. 8 předloženého materiálu 

  
7) souhlasí 
  

s umístěním kanalizační přípojky do pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

p. p. č. 479/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace 
v k. ú. Heřmanice, obec Ostrava, 

pro investora: 

xxxxxxxxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxxxxx 
bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

v rámci stavby “Rodinný dům – LYRA 2 – kanalizační přípojka”, 

dle situace z projektové dokumentace, která je přílohou č. 10 předloženého materiálu 

  
8) rozhodla 
  

na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě 
kanalizační přípojky k pozemku: 

p. p. č. 479/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace 
v k. ú. Heřmanice, obec Ostrava, 

s budoucím oprávněným: 

xxxxxxxxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxxxxx 
bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

dle přílohy č. 11 předloženého materiálu 

  
9) rozhodla 
  

na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu k části pozemku p. p. č. 479/2 - ostatní plocha, 
ostatní komunikace o výměře 6,5 m2 v k. ú. Heřmanice, obec Ostrava, 

s nájemcem: 



Statutární město Ostrava 
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxxxxx 
bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

dle přílohy č. 12 předloženého materiálu 

  
10) souhlasí 
  

s umístěním vodovodní přípojky, sjezdu a nájezdu a přístupového chodníku do pozemku ve 
vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 17/10 – ostatní plocha, ostatní komunikace 
v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, 

pro investory: 

manželé 
xxxxxxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxxxxxxxxx 
oba bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

v rámci stavby “Novostavby rodinných domů vč. přípojky pitné vody, splaškové kanalizace do 
žumpy, dešťové kanalizace do vsaku, domovního vedení NN, zpevněných ploch a oplocení”, 

dle situace z projektové dokumentace, která je přílohou č. 14 předloženého materiálu 

  
11) rozhodla 
  

na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti vodovodní 
přípojky, užívání částí pozemku pro přístup a příjezd k pozemku parc. č. 29 v k. ú. Bartovice, 
obec Ostrava, k pozemku: 

parc. č. 17/10 – ostatní plocha, ostatní komunikace 
v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, 

s budoucími oprávněnými: 

manželé 
xxxxxxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxxxxxxxxx 
oba bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

dle přílohy č. 15 předloženého materiálu 

  
12) rozhodla 
  

na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu k části pozemku parc. č. 17/10 - ostatní 
plocha, ostatní komunikace, a to k části A o výměře 24 m2 a části B o výměře 7,4 m2 v k. ú. 
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Bartovice, obec Ostrava, 

s nájemci: 

manželé 
xxxxxxxxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxxxxxxxx 
oba bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

dle přílohy č. 16 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 24 
Návrh na uzav ření darovací smlouvy a smlo uvy o výp ůjčce se 
spole čností Ostravské m ěstské lesy a zele ň s. r. o. 
  
Usnesení číslo: 03484/RM1822/51 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření smlouvy o výpůjčce k pozemkům v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, a to: 

- p. p. č. 661/1 - ostatní plocha, manupulační plocha, 
- p. p. č. 1196 - ostatní plocha, jiná plocha, 
- p. p. č. 1197 - ostatní plocha, jiná plocha, 
- p. p. č. 1198 - ostatní plocha, jiná plocha, 
- p. p. č. 1199 - ostatní plocha, jiná plocha, 
- p. p. č. 1200 - ostatní plocha, jiná plocha, 
- p. p. č. 1206 - ostatní plocha, jiná plocha, 
- p. p. č. 1269 - ostatní plocha, jiná plocha, 
- p. p. č. 1271 - ostatní plocha, jiná plocha, 
- p. p. č. 1272 - ostatní plocha, jiná plocha, 
- p. p. č. 1273 - ostatní plocha, jiná plocha, 
- p. p. č. 1274 - ostatní plocha, jiná plocha 
- p. p. č. 1275 - ostatní plocha, jiná plocha 
- p. p. č. 1276 - ostatní plocha, jiná plocha 
- p. p. č. 1277 - ostatní plocha, jiná plocha 

s vypůjčitelem 
Ostravské městské lesy a zeleň, s. r. o. 
se sídlem Antonína Brože 3124/2, Zábřeh, 700 30 Ostrava 
IČO 258 16 977 

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 
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_M 25 
Návrh na zám ěr města pronajmout části pozemk ů v k. ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava a v k. ú. Hrabová, obec Ostra va 
  
Usnesení číslo: 03485/RM1822/51 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o záměru města pronajmout část pozemku parc. č. 3550/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace o 
výměře 15,45 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 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 pronajmout části pozemků v k. ú. Hrabová, obec Ostrava, a to: 

- parc. č. 333/1 - orná půda, a to část A o výměře 17 m2 a část B o výměře 10 m2, 
- parc. č. 333/18 - ostatní plocha, zeleň o výměře 5 m2, 
- parc. č. 333/25 - orná půda o výměře 8 m2, 
- parc. č. 341/7 - ostatní plocha, zeleň o výměře 2 m2, 
- parc. č. 341/12 - ostatní plocha, zeleň o výměře 3 m2, 
- parc. č. 3134/4 - ostatní plocha, silnice, a to část A o výměře 16 m2 a část B o výměře 17 m2, 
dle zákresu ve snímku, který je součástí přílohy č. 2 předloženého materiálu a zároveň si 
vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  
 

RM_M 27 
Návrh na koupi stavebních objekt ů technické infrastruktury Nová 
Karolina - II. etapa a uzav ření kupní smlouvy se spole čností New 
Karolina Residential Development II s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 03486/RM1822/51 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o nabytí stavebních objektů veřejné technické infrastruktury vybudované v rámci II. etapy 
rozvoje území Nová Karolina, v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, dle návrhu smlouvy o 
převodu vlastnictví k veřejné technické infrastruktuře, která je přílohou č. 3 předloženého 
materiálu 

a o uzavření smlouvy o převodu vlastnictví k veřejné technické infrastruktuře se společností 



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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New Karolina Residential Development II s.r.o., IČO: 043 98 343, se sídlem Dlouhá 562/22, 
Lazce, 779 00 Olomouc 
dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

za dohodnutou kupní cenu 35.000,- Kč plus DPH v zákonné výši 

  
 

RM_M 48 
Návrh na uzav ření Dohody o poskytnutí souhlasu s plánovanou zm ěnou 
na majetku SMO a úprav ě s tím souvisejících práv a povinností 
  
Usnesení číslo: 03487/RM1822/51 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

uzavřít Dohodu o poskytnutí souhlasu s plánovanou změnou na majetku SMO a úpravě s tím 
souvisejících práv a povinností se společností Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, 
s.r.o., se sídlem Čkalovova 6144/20, 708 00 Ostrava, IČO: 253 85 691, a panem Radimem 
Pečkou, se sídlem K Nadjezdu 1050/8, 720 00 Ostrava, IČO: 435 69 919 dle přílohy 
č. 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 53 
Návrh na souhlas vlastníka pozemku s umíst ěním stavby SO 05.1 
prodloužení STL plynovodu + STL Plynovodní p řípojka v k.ú. Hrušov, 
obec Ostrava, pro spole čnost CONTERA Investment VIII. s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 03488/RM1822/51 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

v souladu s ustanovením § 184a) zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších 
předpisů s umístěním stavebních objektů: 
- SO 05.1 prodloužení STL plynovodu + STL Plynovodní přípojka 

v rámci stavby “Rozvojová zóna Ostrava-Hrušov” 

umístěné na pozemku parc.č. 302/31 zahrada  v k.ú. Hrušov, obec Ostrava ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy 

dle katastrálního situačního výkresu, který je přílohou č. 3 předloženého materiálu 
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RM_M 11 
Žádost o mimo řádnou dotaci b ěžkyně Petry Pastorové 
  
Usnesení číslo: 03489/RM1822/51 

(zn.předkl.) 
91 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o poskytnutí  mimořádné dotace ve výši 50 tis. Kč běžkyni xxxxxxxxxxxxxxxx, datum nar.: 
xxxxxxxxxxxxxx, bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na realizaci projektu “Podpora 
sportovní přípravy maratonské běžkyně Petry Pastorové pro nominaci na letní olympiádu 
Tokio 2020, Japonsko” dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy předloženého materiálu a o uzavření 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí mimořádné dotace mezi statutárním městem Ostrava a 
shora uvedeným subjektem dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
2) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se: 

snižují ostatní neinvestiční výdaje 
na § 3419, pol. 5901, ÚZ 7104, ORJ 161 o 50 tis. Kč 

zvyšují neinvestiční transfery 
na § 3419, pol. 5493, ORJ 161 o 50 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 20 
Projednání návrh ů usnesení Výkonné rady spolku Moravskoslezský 
pakt zam ěstnanosti, z.s. a Shromážd ění členů spolku Moravskoslezský 
pakt zam ěstnanosti, z.s. (dá le jen Spolek) a návrhu na z řízení 
Rozvojového fondu Spolku 
  
Usnesení číslo: 03490/RM1822/51 

(zn.předkl.) 
91 

  
k usnesení č. 00423/RM1822/8 
k usnesení č. 0146/ZM1822/3 
k usnesení č. 01401/RM1822/23 
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k usnesení č. 02176/RM1822/32 
k usnesení č. 02540/RM1822/37 
  
Rada města 
  
1) bere na vědomí 
  

na straně statutárního města Ostravy zprávu  o činnosti a plnění akčního plánu Spolku za rok 
2019 dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu, která bude předložena na 
Výkonné radě Spolku a na Shromáždění členů Spolku 

  
2) bere na vědomí 
  

na straně statutárního města Ostravy informaci o čerpání rozpočtu Spolku v roce 2019 
dle  důvodové zprávy a přílohy č. 2 předloženého materiálu, která bude předložena na Výkonné 
radě Spolku a na Shromáždění členů Spolku 

  
3) bere na vědomí 
  

na straně statutárního města Ostravy  řádnou účetní závěrku Spolku za rok 2019 s kladným 
hospodářským výsledkem dle  důvodové zprávy a přílohy č. 3 předloženého materiálu, která 
bude předložena  na Výkonné radě Spolku a  doporučení, aby Shromáždění členů Spolku 
rozhodlo o převedení celého kladného výsledku hospodaření do Rozvojového fondu Spolku  

  
4) souhlasí 
  

na straně statutárního města Ostravy se schválením řádné účetní závěrky Spolku za rok 2019 s 
kladným hospodářským výsledkem dle  důvodové zprávy a přílohy č. 3 předloženého materiálu, 
která bude předložena na Shromáždění členů Spolku a převedením kladného výsledku 
hospodaření do Rozvojového fondu Spolku 

  
5) souhlasí 
  

na straně statutárního města Ostravy s použitím peněžních prostředků z Rozvojového fondu 
Spolku dle  důvodové zprávy  a přílohy č. 4 předloženého materiálu, který bude předložen na 
Výkonné radě Spolku  

  
6) bere na vědomí 
  

na straně statutárního města Ostravy informaci o plnění úkolů akčního plánu Spolku v roce 2020 
dle  důvodové zprávy a přílohy č. 5 předloženého materiálu, která bude předložena na Výkonné 
radě Spolku a na Shromáždění členů Spolku 

  



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 46/76 
  

7) bere na vědomí 
  

na straně statutárního města Ostravy informaci o rozpočtu Spolku v roce 2020 dle  důvodové 
zprávy a přílohy č. 6 předloženého materiálu, která bude předložena na Výkonné radě Spolku a 
na Shromáždění členů Spolku 

  
8) souhlasí 
  

na straně statutárního města Ostravy s tím, aby Výkonná rada Spolku 
- doporučila ke schválení změny stanov Spolku na Shromáždění členů Spolku dle důvodové 
zprávy a přílohy č. 8 předloženého materiálu 
-rozhodla o tom, že o změně stanov rozhodne Shromáždění členů Spolku mimo zasedání 
(formou per rollam) za podmínek uvedených v důvodové zprávě 

  
9) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

schválit  změnu stanov Spolku Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, z.s. dle  přílohy 
č. 8 předloženého materiálu 

  
10) ukládá 
  

náměstkyni primátora Mgr. Andree Hoffmannové, Ph.D., 
předložit zastupitelstvu města návrh dle bodu 9) tohoto usnesení k projednání 

  
 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 15.04.2020
 vedoucí odboru školství a sportu 
  

 
RM_M 42 
Udělení p ředchozího souhlasu s nabytím dar ů do vlastnictví právnické 
osoby M ěstská nemocnice Ostrava, p říspěvková organiza ce, 
IČO 00635162, se sídlem Nemocni ční 898/20a, 728 80 Ostrava - Moravská 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 03491/RM1822/51 

(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, 
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IČO 00635162, se sídlem Nemocniční 898/20a, 728 80 Ostrava - Moravská Ostrava, v celkové 
výši 150.511,00 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: 24.03.2020
 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
  

 
RM_M 43 
Návrh na vy řazení a likvidaci neupot řebitelné movité v ěci statutárního 
města Ostravy, p ředaného k hospoda ření právnické osob ě Dětské 
centrum Dome ček, příspěvko vá organizace, I ČO 00631956, se sídlem 
Jedli čkova 1025/5, 700 30 Ostrava - Záb řeh 
  
Usnesení číslo: 03492/RM1822/51 

(zn.předkl.) 
40 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem na vyřazení a likvidaci neupotřebitelné movité věci statutárního města Ostravy, 
předané k hospodaření právnické osobě Dětské centrum Domeček, příspěvkové organizaci, 
IČO 00631956, se sídlem Jedličkova 1025/5, 700 30 Ostrava - Zábřeh, v celkové pořizovací 
ceně 53.243,-- Kč (příloha č. 1 předloženého materiálu) 

  
2) jmenuje 
  

členy likvidační komise k likvidaci movitých věcí: 

Předseda: Vítězslav Boháč, technik DCD 

Členové: 

• Kateřina Nováková, účetní DCD 
• Jozefína Rucká - majetkový odbor MMO 
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3) ukládá 
  

předsedovi komise 
vyhotovit zápis o provedení likvidace movité věci 

  
 Vyřizuje: Vítězslav Boháč, T: 17.04.2020
 technik DCD 
  

 
RM_M 44 
Udělení p ředchozího souhlasu z řizovatele s p řijetím nada čního 
příspěvku do majetku Domov Magnolie, Ostrava- Vítkovice, p říspěvková 
organizace, I ČO 70631859, se sídlem Sirot čí 474/56, 703 00 Ostrava -
Vítkovice 
  
Usnesení číslo: 03493/RM1822/51 

(zn.předkl.) 
41 

  
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 nadačního 
příspěvku do vlastnictví Domova Magnolie, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, 
IČO 70631859, se sídlem Sirotčí 474/56, 703 00 Ostrava - Vítkovice 

  
2) ukládá 
  

náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D., 
vystavit za zřizovatele předchozí souhlas zřizovatele k nabytí nadačního příspěvku dle bodu 2) 
tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 24.03.2020
 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
  

 
RM_M 45 
Udělení p ředchozího souhlasu z řizovatele s podáním žádosti o finan ční 
příspěvek a ud ělení p ředchozího souhlasu s p řijetím finan čního 
příspěvku do majetku p říspěvkové organizace Domov pro seniory 
Kamenec, Slezská Ostrava, I ČO 70631816, se sídlem 
Bohumínská 1056/71, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrav a 
  
Usnesení číslo: 03494/RM1822/51 

(zn.předkl.) 
41 
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Rada města 
 
 1) schvaluje 
  

podání žádosti o finanční příspěvek od právnické osoby OZO Ostrava s.r.o., IČO  62300920, se 
sídlem Frýdecká 680/444, 719 00 Ostrava – Kunčice, do majetku Domova pro seniory Kamenec, 
Slezská Ostrava, příspěvková organizace, IČO 70631816, na projekt „Retro místnost pro 
realizaci kognitivní terapie” 

  
2) 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 nadačního 
příspěvku do vlastnictví Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková 
organizace, IČO 70631816 

  
3) ukládá 
  

náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D., 
vystavit za zřizovatele předchozí souhlas zřizovatele k nabytí finančního příspěvku dle bodu 2) 
tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 30.04.2020
 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
  

 
RM_M 46 
Udělení p ředchozího souhla su zřizovatele s podáním žádosti o nada ční 
příspěvek a ud ělení p ředchozího souhlasu s p řijetím nada čního 
příspěvku do majetku p říspěvkové organizace Domov pro seniory 
Kamenec, Slezská Ostrava, I ČO 70631816, se sídlem 
Bohumínská 1056/71, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrav a 
  
Usnesení číslo: 03495/RM1822/51 

(zn.předkl.) 
41 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

podání žádosti o nadační příspěvek Nadace ČEZ, IČO 26721511, se sídlem Duhová 1531/3, 
140 00 Praha 4, do majetku Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková 
organizace, IČO 70631816, na projekt „Nejlepší lékem na stáří jsou hezké zážitky“ 
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2) 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 nadačního 
příspěvku do vlastnictví Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková 
organizace, IČO 70631816 

  
3) ukládá 
  

náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D., 
vystavit za zřizovatele předchozí souhlas zřizovatele k nabytí nadačního příspěvku dle bodu 2) 
tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 30.04.2020
 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
  

 
RM_M 50 
Návrh na poskytnutí investi čního p říspěvku právnické osob ě Městská 
nemocnice Ostrava, p říspěvková organizace, z Fondu pro rozvoj 
Městské nemocnice Ostrava 
  
Usnesení číslo: 03496/RM1822/51 

(zn.předkl.) 
40 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

a) schválit realizaci akcí ”Nákup 6 ks nových sanitních vozidel” a „Rekonstrukci zahrady 
Dětského rehabilitačního stacionáře v Ostravě-Porubě“ M ěstskou nemocnicí Ostrava, 
příspěvková organizace, IČO 00635162, dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého 
materiálu 

b) rozhodnout o financování akcí dle bodu 1a) tohoto usnesení z Fondu pro rozvoj Městské 
nemocnice Ostrava 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí Městské nemocnici Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00635162, 
se sídlem Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava: 
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- investičních příspěvků v celkové výši 8.881 tis. Kč 

dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu 

3) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

- sníží 
ostatní kapitálové výdaje - Fond pro rozvoj Městské nemocnice Ostrava 
na § 3599, pol. 6909, ÚZ 1070, ORJ 170                                                        o 8.881 tis. Kč 

- zvýší 
investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 
na § 3522, pol. 6351, ÚZ 1070, ORG 4241, ORJ 170                                     o 8.881 tis. Kč  

  
4) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

schválit úpravu závazného ukazatele právnické osobě Městská nemocnice Ostrava, příspěvková 
organizace, IČO 00635162, a to: 

- zvýšení investičního příspěvku                           o 8.881 tis. Kč  

  
5) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 15.04.2020
 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
  

 
RM_M 39 
Přijetí dotace pro projekt “Podpora rozvoje sociální práce a služeb v 
Ostrav ě” (zkrácený název projektu “SOCIOPOINT Ostrava”) v rámci 
Operačního programu Zam ěstnanost 
  
Usnesení číslo: 03497/RM1822/51 

(zn.předkl.) 
86 

  
k usnesení č. 01809/RM1822/27 
  
Rada města 
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 1) doporučuje 
   

zastupitelstvu města 

rozhodnout o přijetí dotace z Operačního programu Zaměstnanost od poskytovatele 
dotace Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí (se sídlem Na Poříčním právu 1, 
128 01 Praha 2, IČ 00551023) na projekt “Podpora rozvoje sociální práce a služeb v Ostravě”, 
reg. číslo projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015265 dle podmínek uvedených v příloze č. 1 
předloženého materiálu  

  
2) ukládá 
  

náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D., 
předložit k rozhodnutí zastupitelstvu města návrh dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., T: 15.04.2020
 náměstek primátora 
  
3) schvaluje 
  

financování projektu “Podpora rozvoje sociální práce a služeb v Ostravě” v celkové výši 3 992,2 
tis. Kč, přičemž v částce je obsaženo spolufinancování v celkové výši 199,6 tis. Kč, a to: 

v roce 2020 na zajištění spolufinancování ve výši 54,8 tis. Kč, 

v roce 2021 na zajištění spolufinancování ve výši 110,5 tis. Kč, 

v roce 2022 na zajištění spolufinancování ve výši 34,3 tis. Kč, 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu  

  
4) ukládá 
  

Magistrátu města Ostrava - odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
zabezpečit všechny potřebné úkony spojené s realizací projektu dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 31.03.2022
 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
  

 
 

 

 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

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

Strana 53/76 
  

RM_M 40 
Návrh na uzav ření dodatku ke smlouv ě o poskytnutí neinvesti ční 
účelové dotace z rozpo čtu statutárního m ěsta Ostrava 
  
Usnesení číslo: 03498/RM1822/51 

(zn.předkl.) 
86 

  
k usnesení č. 0615/ZM1822/10 
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí neinvestiční účelové 
dotace: 

ev. č. 3329/2019/SVZ uzavřené s právnickou osobou Asociace TRIGON, o.p.s., 
Skautská 1045/3, 708 00  Ostrava - Poruba, IČ: 27027686, dle přílohy č. 3 předloženého 
materiálu 

  
2) ukládá 
  

náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D., 
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh uvedený v bodě 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 15.04.2020
 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
  

 
RM_M 8 
Zapojení statutárního m ěsta Ostravy do kampan ě “Hodina Zem ě” v roce 
2020 
  
Usnesení číslo: 03499/RM1822/51 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zapojení statutárního města Ostravy do kampaně “Hodina Země” dne 28. 03. 2020 dle 
důvodové zprávy předloženého materiálu 
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2) ukládá 
  

vedoucímu odboru hospodářské správy 
zajistit zhasnutí osvětlení radniční věže  a Mostu Miloše Sýkory dne 28. 03. 2020 v době od 
20:30 do 21:30 hodin 

  
 Vyřizuje: Ing. René Bartoš, T: 28.03.2020
 vedoucí odboru hospodářské správy 
  
3) ukládá 
  

vedoucímu odboru ochrany životního prostředí 
oznámit zapojení statutárního města Ostravy do kampaně “Hodina Země” v roce 2020 jejímu 
koordinátorovi 

  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., MBA, T: 28.03.2020
 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 
  

 
RM_M 18 
Žádosti o poskytnutí finan čních prost ředků z Fondu životního pro středí 
města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 03500/RM1822/51 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu životního prostředí města Ostravy spolku 
Pestré vrstvy, z.s., IČO: 066 64 814, sídlem Jana Maluchy 202/49, Dubina, 700 30 Ostrava, na 
realizaci projektu “Návrh managementových opatření a realizace zpřístupnění hald” dle přílohy 
č. 1, 8 a důvodové zprávy předloženého materiálu a o uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy 
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu životního prostředí města Ostravy dle přílohy 
č. 2  předloženého materiálu 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu životního prostředí města Ostravy 
obecně prospěšné společnosti Čisté nebe o.p.s., IČO: 286 42 996, sídlem Obránců míru 237/35, 
Vítkovice, 703 00 Ostrava, na realizaci projektu “CZmoudil” dle přílohy č. 3, 8 a důvodové 
zprávy předloženého materiálu a o uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
účelové neinvestiční dotace z Fondu životního prostředí města Ostravy dle přílohy 
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č. 4 předloženého materiálu 

  
3) rozhodla 
  

o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu životního prostředí města Ostravy zapsanému 
spolku Zelená Hrabová, z.s., IČO: 061 45 655, sídlem Šrobárova 529/15, Hrabová, 720 00 
Ostrava, na realizaci projektu “výsadba v lesním parku Hrabovjanka” dle přílohy č. 5, 8 a  
důvodové zprávy předloženého materiálu a o uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu životního prostředí města Ostravy dle přílohy č. 
6  předloženého materiálu 

  
4) rozhodla 
  

o poskytnutí účelového neinvestičního transferu z Fondu životního prostředí města Ostravy 
městskému obvodu Ostrava-Hrabová na realizaci projektu “Obnova zeleně Šídlovec, 
Ostrava-Hrabová II. etapa” dle přílohy č. 7, 8 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  
5) rozhodla 
  

o poskytnutí účelového neinvestičního transferu z Fondu životního prostředí města Ostravy 
městskému obvodu Radvanice a Bartovice na realizaci projektu„Trvalkové záhony na 
ul. Těšínská II v k.ú. Radvanice a Bartovice“, „Návrh trvalkových záhonů na ul. Těšínská III v 
k.ú. Radvanice“, „Trvalkové záhony na okružní křižovatce, ul. Těšínská a u sochy v Dalimilově 
parku“, dle přílohy č. 9, 15 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  
6) rozhodla 
  

o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu životního prostředí města Ostravy na 
provedení tahové zkoušky u památného stromu Aleně Greculové, nar. 29. 1. 1974, bytem 
Vrbická 812/196, Ostrava-Heřmanice, 713 00, dle přílohy č. 10, 15 a důvodové zprávy 
předloženého materiálu a o uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové 
neinvestiční dotace z Fondu životního prostředí města Ostravy dle přílohy č. 11  předloženého 
materiálu 

  
7) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu životního prostředí města 
Ostravy ZO ČSOP NOVÝ JIČÍN 70/02, IČO: 47657901, se sídlem č.p. 146, 742 54 Bartošovice, 
na opravy chovatelských zařízení, dle přílohy č. 12, 15 a důvodové zprávy předloženého 
materiálu a o uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční 
dotace z Fondu životního prostředí města Ostravy dle přílohy č. 13  předloženého materiálu 
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8) rozhodla 
  

o poskytnutí účelového neinvestičního transferu Základní škole a mateřská škole 
Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, příspěvková organizace na realizaci projektu „Učíme se 
v přírodě při ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, příspěvková organizace” dle přílohy č. 14, 
15 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

9) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se  

- zvyšuje financování 

pol. 8115, ÚZ 1030, ORJ 120 ………………………………. o 5.612 tis. Kč 

  

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

§ 6330, pol. 5347 ÚZ 1030, ORJ 120, ORG 521 …………. o 1.412 Kč 

§ 6330, pol. 5347 ÚZ 1030, ORJ 120, ORG 517 …………. o 4.038 Kč 

  

- zvyšují neinvestiční transfery spolkům 

§ 3742, pol. 5222, ÚZ 1030, ORJ 190 …………………….. o 29 tis. Kč 

§ 3745, pol. 5222, ÚZ 1030, ORJ 190 …………………….. o 33 tis. Kč 

- zvyšují účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám 

§ 3745, pol. 5493, ÚZ 1030, ORJ 190 ……………………. o 11 tis. Kč 

- zvyšují neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 

§ 3792, pol. 5331, ÚZ 1030, ORJ 190 ……………………. o 89 tis. Kč 

  

u městského obvodu Hrabová 

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

§ 6330, pol. 4137, ÚZ 1030, ORG 521 …………………… o 1.412 Kč 

- zvyšují běžné výdaje 

§ 3xxx, pol. 5xxx, ÚZ 1030 ……………………………….. o 1.412 Kč 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

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

Strana 57/76 
  

 u městského obvodu Radvanice a Bartovice 

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

§ 6330, pol. 4137, ÚZ 1030, ORG 517 …………………… o 4.038 Kč 

- zvyšují běžné výdaje 

§ 3xxx, pol. 5xxx, ÚZ 1030 ……………………………….. o 4.038 Kč 

  
10) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
 
schválit rozpočtové opatření, kterým se 

- zvyšuje financování 
pol. 8115, ÚZ 1030, ORJ 120 ………………………………. o 227 tis. Kč 

- zvyšují neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 
§ 3792, pol. 5221, ÚZ 1030, ORJ 190 ……………………. o 121 tis. Kč 

-zvyšují neinvestiční transfery spolkům 
§ 3741, pol. 5222, ÚZ 1030, ORJ 190 …………………….. o 106 tis. Kč 

  
11) ukládá 
  

náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové 
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí a schválení návrh dle bodů 2), 7) a 10) tohoto 
usnesení  

  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., MBA, T: 15.04.2020
 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 
  
12) ukládá 
  

vedoucímu odboru financí a rozpočtu 
realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 9) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.03.2020
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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RM_M 47 
Poskytnutí investi čních transfer ů městským obvod ům na rekonstrukci 
hřbitov ů 
  
Usnesení číslo: 03501/RM1822/51 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o přidělení prostředků na rekonstrukci hřbitovů městských obvodů na území města Ostravy dle 
důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se: 

- snižují kapitálové výdaje 

§ 3632, pol. 6909, ORJ 190 ............................................................        o 15.000 tis. Kč 

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

§ 6330, pol. 6363, ÚZ 3500, ORJ 120, ORG 614 ...........................      o 1.816 tis. Kč 

§ 6330, pol. 6363, ÚZ 3500, ORJ 120, ORG 603 ...........................        o 600 tis. Kč 

§ 6330, pol. 6363, ÚZ 3500, ORJ 120, ORG 621 ...........................      o 3.485 tis. Kč 

§ 6330, pol. 6363, ÚZ 3500, ORJ 120, ORG 618 ...........................      o 1.800 tis. Kč 

§ 6330, pol. 6363, ÚZ 3500, ORJ 120, ORG 613 ...........................        o 580 tis. Kč 

§ 6330, pol. 6363, ÚZ 3500, ORJ 120, ORG 620 ...........................        o 455 tis. Kč 

§ 6330, pol. 6363, ÚZ 3500, ORJ 120, ORG 624 ...........................        o 900 tis. Kč 

§ 6330, pol. 6363, ÚZ 3500, ORJ 120, ORG 623 ...........................        o 900 tis. Kč 

§ 6330, pol. 6363, ÚZ 3500, ORJ 120, ORG 610 ...........................        o 500 tis. Kč 

§ 6330, pol. 6363, ÚZ 3500, ORJ 120, ORG 617 ...........................      o 1.800 tis. Kč 

§ 6330, pol. 6363, ÚZ 3500, ORJ 120, ORG 608 ...........................        o 450 tis. Kč 

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

§ 6330, pol. 5347, ÚZ 93, ORJ 120, ORG 514 ...........................           o 1.714 tis. Kč 
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u městského obvodu Nová Ves 

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

§ 6330, pol. 4251, ÚZ 3500, ORG 614 ...........................................        o 1.816 tis. Kč 

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

§ 6330, pol. 4137, ÚZ 93, ORG 514 ...........................................            o 1.714 tis. Kč 

- zvyšují kapitálové výdaje 

§ 3xxx, pol. 6xxx, ÚZ 3500, ORG 1400015000000 .......................     o 1.816 tis. Kč 

- zvyšují běžné výdaje 

§ 3xxx, pol. 5xxx, ÚZ 93, ORG 1400015000000 .......................          o 1.714 tis. Kč 

u městského obvodu Slezská Ostrava 

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

§ 6330, pol. 4251, ÚZ 3500, ORG 603 ...........................................          o 600 tis. Kč 

- zvyšují kapitálové výdaje 

§ 3xxx, pol. 6xxx, ÚZ 3500, ORG 0310376000000 .......................       o 600 tis. Kč 

u městského obvodu Hrabová 

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

§ 6330, pol. 4251, ÚZ 3500, ORG 621 ...........................................        o 3.485 tis. Kč 

- zvyšují kapitálové výdaje 

§ 3xxx, pol. 6xxx, ÚZ 3500, ORG 2100005000000 .......................     o 3.485 tis. Kč 

u městského obvodu Krásné Pole 

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

§ 6330, pol. 4251, ÚZ 3500, ORG 618 ...........................................        o 1.800 tis. Kč 

- zvyšují kapitálové výdaje 

§ 3xxx, pol. 6xxx, ÚZ 3500, ORG 1800001000000 .......................     o 1.800 tis. Kč 

u městského obvodu Hošťálkovice 
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- zvyšují investiční převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy 

§ 6330, pol. 4251, ÚZ 3500, ORG 613 ...........................................          o 580 tis. Kč 

- zvyšují kapitálové výdaje 

§ 3xxx, pol. 6xxx, ÚZ 3500, ORG 1300018000000 .......................       o 580 tis. Kč 

u městského obvodu Polanka nad Odrou 

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

§ 6330, pol. 4251, ÚZ 3500, ORG 620 ...........................................          o 455 tis. Kč 

- zvyšují kapitálové výdaje 

§ 3xxx, pol. 6xxx, ÚZ 3500, ORG 2000028000000 .......................       o 455 tis. Kč 

u městského obvodu Plesná 

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

§ 6330, pol. 4251, ÚZ 3500, ORG 624 ...........................................          o 900 tis. Kč 

- zvyšují kapitálové výdaje 

§ 3xxx, pol. 6xxx, ÚZ 3500, ORG 2400004000000 .......................       o 900 tis. Kč 

u městského obvodu Třebovice 

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

§ 6330, pol. 4251, ÚZ 3500, ORG 623 ...........................................          o 900 tis. Kč 

- zvyšují kapitálové výdaje 

§ 3xxx, pol. 6xxx, ÚZ 3500, ORG 2300004000000 .......................       o 900 tis. Kč 

u městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky 

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

§ 6330, pol. 4251, ÚZ 3500, ORG 610 ...........................................          o 500 tis. Kč 

- zvyšují kapitálové výdaje 

§ 3xxx, pol. 6xxx, ÚZ 3500, ORG 1000120000000 .......................       o 500 tis. Kč 

u městského obvodu Radvanice a Bartovice 
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- zvyšují investiční převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy 

§ 6330, pol. 4251, ÚZ 3500, ORG 617 ...........................................        o 1.800 tis. Kč 

- zvyšují kapitálové výdaje 

§ 3xxx, pol. 6xxx, ÚZ 3500, ORG 1700029000000 .......................     o 1.800 tis. Kč 

u městského obvodu Stará Bělá 

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

§ 6330, pol. 4251, ÚZ 3500, ORG 608 ...........................................          o 450 tis. Kč 

- zvyšují kapitálové výdaje 

§ 3xxx, pol. 6xxx, ÚZ 3500, ORG 0800030000000 .......................       o 450 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 19 
Vystavení objednávky v ůči spol. BRAIN comput ers s.r.o. na nákup 
paměťových modul ů pro servery 
  
Usnesení číslo: 03502/RM1822/51 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o vystavení objednávky na paměťové moduly pro servery, vůči společnosti BRAIN computers 
s.r.o. se sídlem: Kalvodova 1087/2, 709 00, Ostrava - Mariánské Hory, IČO: 25397265, v 
celkové výši 177 340,- Kč bez DPH, dle důvodové zprávy předloženého materiálu 
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2) ukládá 
  

vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu 
zabezpečit veškeré úkony spojené s realizací bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, T: 30.04.2020
 vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu 
  

 
RM_M 29 
Návrh na uzav ření dodatk ů mezi statutárním m ěstem Ostrava a t ěmito 
správci inženýrských sítí ve vztahu ke GISMO: Veoli a Energi e ČR, a.s., 
Ostravské komunikace, a.s., a Dopravní podnik Ostra va, a.s. 
  
Usnesení číslo: 03503/RM1822/51 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě č. 2003/2017/IT ze dne 28.06.2017, o spolupráci při 
realizaci a využívání GIS Města mezi statutárním městem Ostrava a správcem inženýrských sítí: 
Veolia Energie ČR, a.s., 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 4519 3410, a 
to dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
  

o uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě č. 1705/2017/IT ze dne 07.06.2017, o spolupráci při 
realizaci a využívání GIS Města mezi statutárním městem Ostrava a správcem inženýrských sítí: 
Ostravské komunikace, a.s., Novoveská 1266/25, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory,           
IČO: 2539 6544, a to dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
3) rozhodla 
  

o uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě č. 1704/2017/IT ze dne 07.06.2017, o spolupráci při 
realizaci a využívání GIS Města mezi statutárním městem Ostrava a správcem inženýrských sítí: 
Dopravní podnik Ostrava, a.s., Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,      
IČO: 6197 4757, a to dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 
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RM_VZ 7 
VZMR na nákup 100ks tiskových za řízení 
  
Usnesení číslo: 03504/RM1822/51 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření kupní smlouvy se společností Vidaron 
a.s., se sídlem: Rudé armády 651/19a, 733 01, Karviná - Hranice, IČO: 28633652 za cenu 
nejvýše přípustnou 436 500,- bez DPH dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 9 
Návrh na uzav ření Smlouvy o dílo na zhotovení staveb ve řejného 
osvětlení 
  
Usnesení číslo: 03505/RM1822/51 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření Smlouvy o dílo na zhotovení staveb veřejného osvětlení za cenu nejvýše přípustnou 7 
148 102,65 Kč bez DPH se společností 

Ostravské komunikace, a.s., IČO: 25396544, se sídlem Novoveská 1266/25, 709 00 Ostrava 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 26 
Transformace Domova Na Liš čině II. - návrh Dodatku č.1 
  
Usnesení číslo: 03506/RM1822/51 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. 0551/2019/OI/VZKÚ ze dne 6.3.2019 na realizaci 
staveb v rámci projektu ”Transformace Domova Na Liščině II” mezi objednatelem Statutárním 
městem Ostrava, Prokešovo nám.č.8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 a zhotovitelem: 

SV UNIPS s.r.o., Bílovecká 106/9, 721 00 Ostrava - Svinov    IČO: 48391204 
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kterým se rozšiřuje předmět plnění díla a upravuje cena díla  

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 28 
“Rekonstrukce a prodloužení sb ěrače B do Radvanic”, návrh na 
uzavření Dodatku č.7 ke Smlouv ě o dílo č. 2777/2017/OSR 
  
Usnesení číslo: 03507/RM1822/51 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  o uzavření Dodatku č.7 ke Smlouvě o dílo č. 2777/2017/OSR ve znění Dodatku č.1, Dodatku 

č.2, Dodatku č.3, Dodatku č.4, Dodatku č.5 a Dodatku č.6 na realizaci stavby “Rekonstrukce a 
prodloužení sběrače B do Radvanic” mezi smluvními stranami Ministerstvem financí ČR, 
Letenská 15, 118 10 Praha, IČO 00006947 a Statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 
729 30 Ostrava, IČO 00845451 na straně jedné (objednatel) a společností HOCHTIEF CZ a.s., 
Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5, IČO 46678468 na straně druhé (zhotovitel), z důvodu 
vzniku méněprací a víceprací v rámci stavby “Rekonstrukce a prodloužení sběrače B do 
Radvanic”, kterým se upravuje cena  223.286.667,45 Kč bez DPH na 226.835.857,10 Kč         
bez DPH a výše bankovní záruky z částky 11.165.000,- Kč na částku 11.342.000,- Kč dle 
přílohy č.1 a důvodové zprávy předloženého materiálu  

  
 

RM_M 38 
Návrh na uzav ření smlouvy o uzav ření budoucí smlouvy o z řízení 
věcného b řemene v souvislosti se stavbou zahrnutou do rozpo čtu 
statutárního m ěsta Ostravy 
  
Usnesení číslo: 03508/RM1822/51 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

uzavřít “Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene” v souvislosti se 
stavbou “VO Hranečník, Slezská Ostrava” mezi budoucím povinným Moravskoslezským 
krajem, se sídlem ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO: 70890692 

a budoucím oprávněným statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 
Ostrava, IČO: 00845451, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 
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RM_M 41 
Návrh na uzav ření Smlouvy o dílo na zhotovení stavby “Stavební úp ravy 
Jantarové stezky v k.ú. Martinov ve Slezsku” 
  
Usnesení číslo: 03509/RM1822/51 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření Smlouvy o dílo na zhotovení stavby “Stavební úpravy Jantarové stezky v k.ú. 
Martinov ve Slezsku”, za cenu nejvýše přípustnou 3.570.468,18 Kč bez DPH se společnosti 

Ostravské komunikace , a.s., IČO: 25396544, se sídlem Novoveská 1266/25, 709 00  Ostrava 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_VZ 1 
Stavební práce na akci ,,Oprava parkovišt ě v ulici 28. října p řed DKMO“  
  
Usnesení číslo: 03510/RM1822/51 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo dle přílohy předloženého 
materiálu se společností Ostravské komunikace, a.s., Novoveská 1266/25, 709 00 Ostrava, 
IČO 25396544, jejímž předmětem jsou stavební práce na akci ,,Oprava parkoviště v ulici 
28. října před DKMO“, a to ve výši 621 510,61 Kč bez DPH 

  
 

RM_VZ 4 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce historické budovy bývalý ch jatek 
(TDS+BOZP)”, po ř. č. 006/2020 
  
Usnesení číslo: 03511/RM1822/51 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 03162/RM1822/46 
  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o výběru dodavatele a o uzavření smlouvy dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, za podmínky 
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předložení dokladů a zjištění údajů o skutečném majiteli dle ust. § 122 zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na výkon odborného technického 
dozoru stavebníka a výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi při realizaci stavby „Rekonstrukce historické budovy bývalých jatek“, s účastníkem: 

Společnost právnických osob s názvem „INKOS-OSTRAVA, a.s./JS Property – Budova jatek“ 

INKOS-OSTRAVA, a.s. (vedoucí společník) 
se sídlem: Ostrava - Moravská Ostrava, Havlíčkovo nábřeží 696/22, PSČ 70152 
IČO: 48394637 

JS Property, a.s. (společník) 
se sídlem: Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava 
IČO: 27814742 

za cenu nejvýše přípustnou 2.280.000,- Kč bez DPH 

  
 

RM_VZ 6 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce sportovního areálu Porub a - I. etapa”, 
poř.č. 229/2019 
  
Usnesení číslo: 03512/RM1822/51 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 02970/RM1822/43 
  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

na základě zprávy o hodnocení nabídek o výběru dodavatele a o uzavření smlouvy dle přílohy č. 
3 předloženého materiálu, za podmínky předložení dokladů a zjištění údajů o skutečném majiteli 
dle § 122 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na realizaci 
stavby ”Rekonstrukce sportovního areálu Poruba I. etapa” v Ostravě - Porubě s účastníkem, 
který předložil svou nabídku pod poř. č. 5: 

SPORTECH CZ a.s. 
se sídlem: Újezd 450/40, 118 00 Praha 1 
IČO: 29266793 

za cenu nejvýše přípustnou 28.391.883,44 Kč bez DPH 
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RM_VZ 10 
MSIC - rekonstrukce st řechy budovy Piano - výkon TDS a BOZP 
  
Usnesení číslo: 03513/RM1822/51 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo a smlouvy příkazní na 
zpracování Plánu BOZP, výkon koordinátora BOZP a výkon technického dozoru stavebníka při 
realizaci rekonstrukce střechy budovy Piano v areálu MSIC mezi objednatelem - Statutárním 
městem Ostrava, Prokešovo nám. č.8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 

a zhotovitelem: Ing. Martinem Prokopem, Vratimovská 553, 739 34 Václavovice, 
IČO: 73204994 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
  
RM_VZ 11 
Veřejná zakázka “Revitalizace knihovny Podroužkova - interiér”, po ř.č. 
015/2020 
  
Usnesení číslo: 03514/RM1822/51 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

vyzvat dodavatele k podání nabídek v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na dodávku a instalaci vybavení pro stavbu 
“Revitalizace knihovny na ul. Podroužkova, Ostrava - Poruba, rekonstrukce vnitřních prostor” v 
k.ú. Poruba - Sever, obec Ostrava dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) jmenuje 
  

hodnotící komisi ve složení: 

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

  
3) ukládá 
  

vedoucí odboru veřejných zakázek 
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 31.07.2020
 vedoucí odboru veřejných zakázek 
  
4) zmocňuje 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 31.07.2020
 vedoucí odboru veřejných zakázek 
  

 
RM_VZ 12 
Veřejná zakázka “M ěstská nemocnice Ostrava - Modernizace pavilonu 
E2”, po ř. č. 181/2019 
  
Usnesení číslo: 03515/RM1822/51 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 02479/RM1822/36 
  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

na základě zprávy o hodnocení nabídek o výběru dodavatele a uzavření smlouvy dle přílohy č. 3 
předloženého materiálu, za podmínky předložení dokladů a zjištění údajů o skutečném majiteli 
dle § 122 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na realizaci 
stavby „Městská nemocnice Ostrava - Modernizace pavilonu E2“ v k.ú. Moravská Ostrava, obec 
Ostrava” s účastníkem pod poř. č. 6: 
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Metrostav a.s. 
se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 
IČO: 00014915 

za cenu nejvýše přípustnou 258 678 383,23 Kč bez DPH 

  
 

RM_VZ 13 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce krematoria Ostrava - PD”, po ř. 
č. 043/2020 
  
Usnesení číslo: 03516/RM1822/51 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 03168/RM1822/46 
k usnesení č. 02144/RM1822/31 
  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  vyzvat k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění dle ust. § 65 zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázkách, v platném znění, na základě výzvy k jednání dle přílohy 
č. 1 předloženého materiálu, o uzavření smlouvy k veřejné zakázce „Rekonstrukce krematoria 
Ostrava” k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, účastníka: 

Meerkatelier s.r.o. 
Pavlovská 265, 273 51 Červený Újezd 
IČO: 04214277 

  
2) jmenuje 
  

komisi pro jednání ve složení: 

1. Mgr. Zuzana Bajgarová - náměstkyně primátora 
2. Ing. arch. Ondřej Vysloužil - ateliér MAPPA 
3. Mgr. Renata Kolková, MPA - odbor legislativní a právní 
4. Mgr. Vladimír Plutko - odbor legislativní a právní 
5. Ing. arch. Cyril Vltavský, MPA - útvar hlavního architekta a stavebního řádu 
6. Ing. Jan Šrámek - odbor investiční  
7. Ing. Renáta Žáčková, DiS. - odbor investiční  
8. Ing. Ivo Furmančík - Krematorium Ostrava, a.s.  
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3) ukládá 
  

vedoucí odboru veřejných zakázek 
zabezpečit veškeré potřebné úkony této veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 31.08.2020
 vedoucí odboru veřejných zakázek 
  
4) zmocňuje 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 31.08.2020
 vedoucí odboru veřejných zakázek 
  

 
RM_M 6 
Povolení výjimky ze stavební uzáv ěry v prostoru ohrani čeném 
bezpečnostním pásmem jámy Šalamoun v k.ú. Moravská Ostrav a 
  
Usnesení číslo: 03517/RM1822/51 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o povolení výjimky ze zákazu stavební činnosti ve stavební uzávěře stanovené územním 
rozhodnutím č. 167/97 vydaným dne 14.08.1997 pod č.j. Správ./ÚSŘ/2672/97/Kov pro území 
vymezené bezpečnostním pásmem jámy Šalamoun těžní v k.ú. Moravská Ostrava, a to za 
účelem umístění a realizace části stavby “Rekonsrukce a revitalizace Náměstí Republiky” 
zasahující do stavební uzávěry dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 51 
Program na pomoc živnostník ům ve věci ekonomických dopad ů 
krizového opat ření 
  
Usnesení číslo: 03518/RM1822/51 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 
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1) rozhodla 
  

prodloužit o 3 měsíce splatnost nájemného a pachtovného, splatného v měsíci březnu a dubnu 
2020, za užívání prostor ve vlastnictví statutárního města Ostrava přenechaných do užívání 
fyzickým či právnickým osobám, které 

a) ke dni 13.3.2020 provozovaly v provozovnách umístěných v těchto prostorách živnost a 
zároveň 
 
b) na základě Usnesení Vlády České republiky ze dne 14.3.2020 č. 211 o přijetí krizového 
opatření přerušily v provozovnách dle písm. a) provoz; 
a dále informovat tyto fyzické a právnické osoby o možnosti v případě potřeby požádat statutární 
město Ostrava o prominutí nájemného či pachtovného za období přerušení provozu v 
provozovnách v souvislosti s přijetím krizového opatření, přičemž statutární město Ostrava bude 
o jednotlivých žádostech dle individuálního posouzení průběžně rozhodovat, 
dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu  

  
2) vyzývá 
  

městské obvody a obchodní společnosti s majetkovou účastí města, aby v rámci pravomocí 
orgánů městského obvodu nebo orgánů společností přijaly usnesení v intencích části první 
bodu 1) tohoto usnesení, týkající se prodloužení splatnosti nájemného a pachtovného 
 
a dále schválit dopis adresovaný městským obvodům v intencích bodu 1) tohoto usnesení dle 
přílohy č. 2 předloženého materiálu  

  
3) vyzývá 
  

fyzické a právnické osoby, které 
 
a) ke dni 13.3.2020 provozovaly živnost v provozovnách umístěných na území statutárního 
města Ostrava a zároveň 
b) jejich celkový obrat za minulé účetní období samostatně nebo v rámci majetkově propojených 
osob nepřekročil 6 mil Kč a zároveň 
c) na základě Usnesení Vlády České republiky ze dne 14.3.2020 č. 211 o přijetí krizového 
opatření přerušily provoz v provozovnách dle písm. a), 
aby v případě potřeby podaly statutárnímu městu Ostrava žádost o peněžitou pomoc do výše 
20.000 Kč včetně s doložením podkladů prokazujících splnění podmínek uvedených pod písm. 
a) až c) tohoto usnesení a dále s doložením soupisu nákladů, pro jejichž sanaci je peněžitá pomoc 
vyžadována včetně jejich souvislosti s podnikáním, 
přičemž Rada města Ostravy bude o jednotlivých žádostech dle individuálního posouzení 
průběžně rozhodovat, 
to vše dle důvodové zprávy a přílohy č. 3 předloženého materiálu  
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RM_M 10 
Návrh na uzav ření Příkazní smlouvy se spole čností Ostravské 
komunikace, a.s. 
  
Usnesení číslo: 03519/RM1822/51 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření Příkazní smlouvy mezi statutárním městem Ostrava a společností Ostravské 
komunikace, a.s., se sídlem Novoveská 1266/25, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, dle přílohy 
č. 1 předloženého materiálu 

  
2) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se 
snižuje rozpočtová rezerva 
na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 8 349 tis. Kč 

zvyšují běžné výdaje 
na § 3639, pol. 5169, ORJ 136 o 8 349 tis. Kč 

  
3) ukládá 
  

vedoucímu odboru financí a rozpočtu 
realizovat schválené rozpočtové opatření  

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

 
RM_M 14 
Kácení d řevin na pozemcích ve vlastnictví statutárního m ěsta Ostravy 
  
Usnesení číslo: 03520/RM1822/51 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

a) s kácením 1 ks topolu vlašského o obvodu kmene 520 cm, 3 ks borovice černé o obvodech 
kmenů 124 cm, 102 cm a 87 cm, 1 ks smrku pichlavého o obvodu kmene 82 cm, 2 ks jasanu 
ztepilého o obvodech kmenů 109 cm a 164 cm, 1 ks trnovníku akátu o obvodu kmene 
137 cm, rostoucích na pozemku parc.č. 86/1 - zeleň, v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava , dle 
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přílohy č. 1 předloženého materiálu 

b) s kácením  1 ks třešně ptačí o obvodu kmene (dvojkmen) 103 cm a 69 cm, rostoucí na 
pozemku parc.č. 3134/7 - jiná plocha, ostatní plocha, v k.ú.Hrabová, obec Ostrava, dle přílohy 
č. 2 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 1a) a 1b) tohoto usnesení  

  
 Vyřizuje: Ing. René Bartoš, T: 27.03.2020
 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: 27.03.2020
 vedoucí odboru hospodářské správy 
  

 
RM_VZ 2 
Zhotovení šatních sk řínek 
  
Usnesení číslo: 03521/RM1822/51 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu firmě KASCH - interiér s.r.o., J. Šamala 318/10, 
725 25, Ostrava -  Polanka nad Odrou, IČO: 26831724, na zhotovení šatních skřínek  v celkové 
výši 185 100,96 Kč s DPH, dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  
2) zmocňuje 
  

vedoucího odboru hospodářské správy 
k podpisu objednávky dle bodu1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. René Bartoš, T: 24.03.2020
 vedoucí odboru hospodářské správy 
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RM_VZ 3 
Zadání ve řejné zakázky malého rozsahu n a kácení 13 ks d řevin, mýcení 
85 m2 křovin a o řezy ve vesni čce soužití na p.p. č.389/10,k.ú. Muglinov v 
režimu in-house 
  
Usnesení číslo: 03522/RM1822/51 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu v režimu in-house na kácení 13 ks dřevin, mýcení 
85 m2 křovin a ořezy dřevin, na pozemku parc.č. 389/10 - ostatní plocha v k.ú. Muglinov, obec 
Ostrava, společnosti Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o., za celkovou cenu  v místě a čase 
obvyklou 195.000,- Kč bez DPH  dle cenové nabídky v příloze č. 1 předloženého materiálu 

  
2) zmocňuje 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. René Bartoš, T: 24.03.2020
 vedoucí odboru hospodářské správy 
  

 
RM_VZ 9 
Veřejná zakázka “Zajišt ění ostrahy a ochrany majetku spole čnosti 
VÍTKOVICE ARÉNA a.s.” 
  
Usnesení číslo: 03523/RM1822/51 

(zn.předkl.) 
84 

  
k usnesení č. 02980/RM1822/43 
  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

na základě zprávy o hodnocení nabídek příloha č. 1 předloženého materiálu, o 
výběru poskytovatele a o uzavření smlouvy o “Zajištění ostrahy a ochrany majetku společnosti 
Vítkovice aréna a.s.” za podmínky předložení dokladů a zjíštění údajů o skutečném majiteli dle § 
122 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění s účastníkem : 

BOHEMIA MARTEN SECURITY s.r.o., se sídlem Slavojova 579/9, 128 00 Praha, 
IČO: 24288152 
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2) vyzývá 
  

zástupce společnosti VÍTKOVICE ARÉNA a.s., 
aby za podmínek, shodných s návrhem smlouvy schválenou usnesením rady města 
č. 02980/RM1822/43 ze dne 17.12.2019 a za podmínek uvedených v bodě 1) tohoto usnesení, 
uzavřeli se společností BOHEMIA MARTEN SECURITY s.r.o., IČO: 24288152, se sídlem 
Slavojova 579/9, 128 00 Praha smlouvu o zajištění ostrahy a ochrany majetku 
společnosti VÍTKOVICE ARÉNA a.s. 

  
 

RM_M 49 
Kácení d řevin na pozemku ve vlastnictví statutárního m ěsta Ostravy 
  
Usnesení číslo: 03524/RM1822/51 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s kácením 33 ks bříz bělokorých o obvodech kmenů 84 cm, 106 cm, 103 cm, 81 cm, 122 cm, 
81 cm, 84 cm, 87 cm, 87 cm, 138 cm, 144 cm, 91 cm, 94 cm, 94 cm, 97 cm, 97 cm, 81 cm, 
100 cm, 106 cm, 84 cm, 100 cm, 97 cm, 87 cm, 97 cm, 91 cm, 81 cm, 84 cm, 91 cm, 100 cm, 
94 cm, 100 cm, 87 cm a 116 cm, 17 ks topolů o obvodech kmenů 163 cm, 138 cm, 94 cm, 
207 cm, 138 cm, 163 cm, 141 cm, 116 cm, 131 cm, 131 cm, 144 cm, 144 cm, 188 cm, 188 cm, 
97 cm, 91 cm a 94 cm, 2 ks lip o obvodech kmenů 91 cm a 94 cm, 2 ks akátů o obvodech kmenů 
119 cm a 106 cm, rostoucích na pozemku parc.č. 4879/1 - ostatní plocha, v k.ú. Slezská Ostrava, 
obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. René Bartoš, T: 24.03.2020
 vedoucí odboru hospodářské správy 
  
3) zmocňuje 
  

vedoucího odboru hospodářské správy 
k podpisu žádosti o povolení kácení dřevin dle bodu 2) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. René Bartoš, T: 24.03.2020
 vedoucí odboru hospodářské správy 
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4) rozhodla 
  

o vystavení objednávky na provedené kácení dřevin rostoucích na pozemcích v k.ú. Slezská 
Ostrava a k.ú.Michálkovice v rámci projektu “Michálkovická halda” u společnosti Ostravské 
městské lesy a zeleň, s.r.o., IČO 25816977, se sídlem Antonína Brože 3124/2, 700 30 
Ostrava, za cenu nejvýše přípustnou 123.320,- Kč bez DPH, dle důvodové zprávy a přílohy č. 2 
předloženého materiálu 

  
5) zmocňuje 
  

vedoucího odboru hospodářské správy 
k podpisu objednávky dle bodu 4) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. René Bartoš, T: 24.03.2020
 vedoucí odboru hospodářské správy 
  

 
RM_VZ 5 
Veřejná zakázka “Celkové opravy zdroje tepla v objektu  Diagnostického 
centra”, po ř. č. 12/2020 
  
Usnesení číslo: 03525/RM1822/51 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na realizaci stavby 
“Celkové opravy zdroje tepla v objektu Diagnostického centra” v k.ú. Moravská Ostrava, obec 
Ostrava v rozsahu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 

IGB Holding, a.s. 
se sídlem: Stodolní 851/4, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 
IČO: 60792434 

za cenu nejvýše přípustnou 1.898.200,92 Kč bez DPH 

  
 

 

 


