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Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 24.03.2020 
  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název zn.předkl. 

03526/RM1822/52 RM_M 0 Schválení programu 52. schůze rady města konané 

dne 24.03.2020 

35 

03527/RM1822/52 RM_VH 1 Výkon působnosti valné hromady obchodní 

společnosti Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o. 

45 

03528/RM1822/52 RM_VH 2 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 

společnosti Ostravské komunikace, a.s. 

28 

03529/RM1822/52 RM_VH 3 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 

společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s. 

28 

03530/RM1822/52 RM_M 1 Předání osvědčení o nastoupení do funkce členky 

Zastupitelstva města Ostravy Bc. Radaně 

Zapletalové 

28 

03531/RM1822/52 RM_M 10 Návrh na personální změny ve Výboru finančním 

a Výboru pro udělování čestného občanství a cen 

města a v komisích rady města (pro sport,              

pro dopravu, pro rodinu a volný čas, muzejní, 

letopisecká, názvoslovná a heraldická) 

28 

03532/RM1822/52 RM_MZP 1 Odmítnutí nároků 28 

03533/RM1822/52 RM_M 6 Úprava rozpočtu 07 

03534/RM1822/52 RM_M 3 Návrh na vyřazení movitého majetku z výpůjčky 

HZS MSK, návrh na rozhodnutí o přebytečnosti  

a převodu movitého majetku a návrh na svěření 

movitých věcí MOb Slezská Ostrava, MOb 

Michálkovice, návrh na rozhodnutí               

o neupotřebitelnosti a likvidaci movitého majetku 

08 

03535/RM1822/52 RM_M 4 Návrh na souhlas vlastníka pozemku                     

s provedením stavby v k.ú. Svinov, obec Ostrava   

a návrh na uzavření nájemní smlouvy k částem 

pozemků v k. ú. Svinov, obec Ostrava                 

se společností Lidl Česká republika v.o.s. 

08 

03536/RM1822/52 RM_M 7 Návrh na uzavření nájemní smlouvy na pronájem 

jednotky č. 3037/5, Horní 3037/110, 

Ostrava-Bělský Les 

08 

03537/RM1822/52 RM_M 8 Návrh na záměr města změnit smlouvu o výpůjčce 

ev. č. 1537/2019/MJ ze dne 25.4.2019 

08 

03538/RM1822/52 RM_M 12 Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě              

o nájmu ev. č. 1733/2019/MJ. Udělení souhlasu         

s podnájmem prostor v budově č.p. 314               

na pozemku parc. č. st. 454, k.ú. Mošnov, obec 

Mošnov. Udělení souhlasu s umístěním sídla 

společnosti SINEKO Reality, s.r.o. 

08 

03539/RM1822/52 RM_M 15 Návrh na záměr města pronajmout části pozemků 

v k.ú. Mošnov 

08 

03540/RM1822/52 RM_M 16 Návrh výpovědi pachtovní smlouvy v k. ú. 

Slezská Ostrava 

08 
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03541/RM1822/52 RM_M 9 Úprava Statutu Fondu pro výstavbu nového 

koncertního sálu 

87 

03542/RM1822/52 RM_M 13 Udělení předchozího souhlasu zřizovatele              

s nabytím darů do vlastnictví Zoologické zahrady 

a botanického parku Ostrava, příspěvkové 

organizace 

38 

03543/RM1822/52 RM_M 5 Návrh na uzavření “Smluv o zřízení služebností”    

v souvislosti se stavbou “Kanalizace Folvarek, II. 

etapa” 

05 

03544/RM1822/52 RM_M 11 Návrh dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo                     

č. 141/2019/OI/VZKÚ ze dne 24.04.2019               

ke stavbě “Spojovací mosty, sloupy a překlady - 

MNO, H1, H2, H3” 

05 

03545/RM1822/52 RM_VZ 2 Veřejná zakázka “Rekonstrukce sportovního 

areálu Poruba I. etapa - TDS a BOZP”, poř. č. 

20/2020 

05 

03546/RM1822/52 RM_VZ 4 Veřejná zakázka “Cesta vody a Park nad rybníkem 

PD+AD+IČ” poř. č. 169/2019 

05 

03547/RM1822/52 RM_VZ 5 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 

a uzavření Smlouvy o dílo a smlouvy příkazní           

na TDS a BOZP při akci Demolice objektů                 

na pozemku parc.č. 415, 416, 417 v k.ú. Mošnov 

05 

03548/RM1822/52 RM_VZ 6 Návrh na uzavření dodatku č.1 ke smlouvě 

2399/2019/OI/VZKÚ “Výstavba bytového domu 

na ulici Janáčkova” 

05 

03549/RM1822/52 RM_VZ 7 Veřejná zakázka “Transformace Domova                   

na Liščině II - interiér”, poř. č. 200/2019 

05 

03550/RM1822/52 RM_VZ 10 Veřejná zakázka “Revitalizace parku                    

u Biskupství”, poř. č. 002/2020 

05 

03551/RM1822/52 RM_M 2 Předchozí souhlas rady města k pronájmu 

nemovitostí svěřených městskému obvodu 

Moravská Ostrava a Přívoz a k nabytí nemovitostí 

do majetku města 

89 

03552/RM1822/52 RM_M 17 Návrh schválení žádostí o peněžitou pomoc             

do výše 20 000 Kč pro zmírnění dopadů krizového 

opatření v souvislosti s epidemií COVID-19 

38 

03553/RM1822/52 RM_VZ 8 Veřejná zakázka „Mobilní telefonie 2021 - 2024“ 

poř. č. 39/2020 

84 

03554/RM1822/52 RM_VZ 3 Veřejná zakázka “Výsadba zeleně v Ostravě 

(CLAIRO) - PD, IČ, AD”, poř. č. 16/2020 

38 

03555/RM1822/52 RM_VZ 9 Objednávka 15 ks notebooků 83 
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Materiály, které byly staženy:  
 Materiál 
  

Název zn.předkl. 

  RM_VZ 1 Veřejná zakázka “Televizní pořad Ostravské 

minuty”, poř. č. 38/2020 

01 

  RM_M 14 Žádost o mimořádnou dotaci spolku 1. SC 

Vítkovice z.s. 

91 

  
 
 
RM_M 0 
Schválení programu 52. schůze rady města konané dne 24.03.2020 
  
Usnesení číslo: 03526/RM1822/52 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
program 52. schůze rady města konané dne 24.03.2020 

  

 
RM_VH 1 
Výkon působnosti valné hromady obchodní společnosti Ostravské 
městské lesy a zeleň, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 03527/RM1822/52 

(zn.předkl.) 
45 

  
v působnosti valné hromady podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona o obchodních 
korporacích, obchodní společnosti Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o., se sídlem             
A. Brože 3124/2, Ostrava-Zábřeh, PSČ 700 30, IČO 25816977, jejíž jediným společníkem 
je statutární město Ostrava 
  
Rada města 

  
1) projednala 

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

systému  odměňování  členů   TOP   managementu společnosti Ostravské  městské   lesy 

a zeleň, s.r.o., dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
podnikatelský plán na rok 2020 společnosti Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o., dle přílohy 

č. 1 předloženého materiálu 
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3) určuje 

  
a souhlasí s motivačním systémem odměňování členů TOP managementu společnosti 

Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o., pro rok 2020 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

4) schvaluje 

  
dodatek č. 1 smlouvy o výkonu funkce mezi společností Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o., 

a jednatelem společnosti dle přílohy č. 2 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

5) ukládá 

  
jednateli společnosti Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o. 

realizovat podnikatelské aktivity společnosti v souladu se schváleným podnikatelským plánem 

na rok 2020 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Ing. Vladimír Blahuta, T: 30.06.2021 

 jednatel společnosti 

  
 

RM_VH 2 
Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Ostravské 
komunikace, a.s. 
  
Usnesení číslo: 03528/RM1822/52 

(zn.předkl.) 
28 

  
v působnosti valné hromady podle § 12 odst. 1 zákona o obchodních korporacích 
obchodní společnosti Ostravské komunikace, a.s., IČO: 253 96 544, se sídlem Novoveská 
1266/25, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, jejímž jediným akcionářem je statutární město 
Ostrava 
  
Rada města 

  
1) odvolává 

  
ke dni 24.03.2020 z funkce člena dozorčí rady obchodní společnosti Ostravské komunikace, 

a.s. Ing. VXXXXXXXX CXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XX XXXXXXX 

XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXXXX 

  

2) volí 

  
ke dni 25.03.2020 do funkce člena dozorčí rady obchodní společnosti Ostravské komunikace, 

a.s. Ing. FXXXXXXXX KXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXX 

XXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX  
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3) schvaluje 

  
členu dozorčí rady obchodní společnosti Ostravské komunikace, a.s. Ing. FXXXXXXXX 

KXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXX 

XX XXXXXXX smlouvu o výkonu funkce dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_VH 3 
Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Dům kultury 
města Ostravy, a.s. 
  
Usnesení číslo: 03529/RM1822/52 

(zn.předkl.) 
28 

  
v působnosti valné hromady podle § 12 odst. 1 zákona o obchodních korporacích 
obchodní společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s., IČO: 471 51 595, se sídlem             
28. října 2556/124, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, jejímž jediným akcionářem je 
statutární město Ostrava 
  
Rada města 

  
1) odvolává 

  
ke dni 24.03.2020 z funkce člena dozorčí rady obchodní společnosti Dům kultury města 

Ostravy, a.s. Ing. MXXXXXXX RXXXXXXXXXX, Ph.D., nar. XXXXXXXXXX, bytem 

XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

  

2) volí 

  
ke dni 25.03.2020 do funkce člena dozorčí rady obchodní společnosti Dům kultury města 

Ostravy, a.s. Bc. RXXXXX ZXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXX 

XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

  

3) schvaluje 

  
členu dozorčí rady obchodní společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s. Bc. RXXXXX 

ZXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX 

XXXXXXX XXX XX XXXXXXX, smlouvu o výkonu funkce dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu  
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RM_M 1 
Předání osvědčení o nastoupení do funkce členky Zastupitelstva města 
Ostravy Bc. Radaně Zapletalové 
  
Usnesení číslo: 03530/RM1822/52 

(zn.předkl.) 
28 

  
k usnesení č. 03460/RM1822/51 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
předat osvědčení o nastoupení do funkce členky Zastupitelstva města Ostravy Bc. Radaně 

Zapletalové, XXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXX 

XX XXXXXXX 

  

 
RM_M 10 
Návrh na personální změny ve Výboru finančním a Výboru                
pro udělování čestného občanství a cen města a v komisích rady města 
(pro sport, pro dopravu, pro rodinu a volný čas, muzejní, letopisecká, 
názvoslovná a heraldická) 
  
Usnesení číslo: 03531/RM1822/52 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

zvolit členem Výboru finančního Ing. Miroslava Svozila, člena ZM 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

odvolat z funkce člena Výboru pro udělování čestného občanství a cen města Ing. Miroslava 

Svozila, člena ZM, a zvolit členem tohoto výboru Ing. Zdeňka Nytru, člena ZM 

  

3) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

předložit návrh dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení zastupitelstvu města 
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 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, MPA, T: 15.04.2020 

 vedoucí odboru legislativního a právního 

  
4) odvolává 

  
z funkce člena 

komise pro rodinu a volný čas Ing. Michaelu Roubíčkovou, Ph.D., členku ZM 

komise muzejní, letopisecké, názvoslovné a heraldické Ing. Františka Kolaříka, člena ZM 

  

5) jmenuje 

  
do funkce člena 

komise pro sport Ing. Zdeňka Nytru, člena ZM 

komise pro dopravu Ing. Františka Kolaříka, člena ZM 

komise pro rodinu a volný čas Bc. Radanu Zapletalovou, XXXX XXXXXXXXXX XXXXX 

XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

komise muzejní, letopisecké, názvoslovné a heraldické  Bc. Radanu Zapletalovou, XXXX 

XXXXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

  

 
RM_MZP 1 
Odmítnutí nároků 
  
Usnesení číslo: 03532/RM1822/52 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o odmítnutí všech nároků XXXXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX XXXXX 

XXXXXXXXXX XXXX XXX XX XXXXXX XXX XXXXXXXXXXjím tvrzených                

v příloze č. 2 předloženého materiálu, a to z důvodů popsaných v příloze č. 1 předloženého 

materiálu 

  

2) rozhodla 

  
o namítnutí neplatnosti jednostranného zápočtu provedeného  XXXXXX XXXXXXXXX 

XXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXX XXX XX XXXXXX XXX 

XXXXXXXX dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, a to z důvodů popsaných v příloze č. 1 

předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
o zaslání přípisu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu XXXXX XXXXXXXXXX XXXX 

XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXX XXX XX XXXXXX XXX 

XXXXXXXXX kterým  budou odmítnuty  jeho nároky dle přílohy č. 2 předloženého 
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materiálu a také bude namítnuta neplatnost jím provedeného jednostranného zápočtu dle 

přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 6 
Úprava rozpočtu 
  
Usnesení číslo: 03533/RM1822/52 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s přijetím dotace ve výši 722 700 Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro Dětské centrum 

Domeček, p.o. na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s umisťováním dětí s trvalým 

pobytem mimo území statutárního města Ostravy do lůžkové péče v období od 1. 1. 2020          

do 31. 12. 2020. 

  

2) schvaluje 

  
a) změnu charakteru části investiční účelové dotace ve výši 6 592 tis. Kč, poskytnuté 

městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na akci Infrastruktura ZŠ na dotaci neinvestiční 

dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

b) změnu charakteru neinvestiční dotace ve výši 1 580 tis. Kč poskytnuté městskému obvodu 

Lhotka na rekonstrukci tenisových kurtů na dotaci investiční dle důvodové zprávy 

předloženého materiálu 

  

3) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

- běžné výdaje 

(C.1.) na ORJ 230, § 2219, pol. 5171, org. 3259 o 2 430 tis. Kč 

                                            pol. 5169, org. 3259 o 390 tis. Kč 

                               § 2219, pol. 5171 o 753 tis. Kč 

                                            pol. 5169 o 49 tis. Kč 

na § 5213, pol. 5139, ORJ 200 o 1 000 tis. Kč (E.2.) 
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- kapitálové výdaje 

(C.1.) na ORJ 230, § 2310, pol. 6121, ÚZ 95, org. 7417 o 65 tis. Kč 

                               § 2321, pol. 6121, ÚZ 95, org. 7417 o 365 tis. Kč 

                               § 2271, pol. 6121, ÚZ 95, org. 3225 o 832 tis. Kč 

- neinvestiční převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje 

na § 6330, pol. 5347, ÚZ 6330, ORJ 120, org. 502 o 6 592 tis. Kč (C.2.) 

- investiční převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje 

na § 6330, pol. 6363, ÚZ 6330, ORJ 120, org. 612 o 1 580 tis. Kč (C.3.) 

- investiční převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4251, ÚZ 6330, ORJ 120, org. 610 o 464 tis. Kč (E.1.) 

z v y š u j e 

- účelová rezerva na předfinancování a spolufinancování projektů 

na § 6409, pol. 5901, ÚZ 6330, ORJ 120 o 464 tis. Kč (E.1.) 

s n i ž u j í 

- běžné výdaje 

(C.1.) na ORJ 230, § 3639, pol. 5169 o 2 820 tis. Kč 

                                                            o 802 tis. Kč 

- kapitálové výdaje 

(C.1.) na ORJ 230, § 2310, pol. 6121, ÚZ 95, org. 7366 o 65 tis. Kč 

                               § 2321, pol. 6121, ÚZ 95, org. 7366 o 365 tis. Kč 

                               § 2221, pol. 6121, ÚZ 95, org. 3225 o 832 tis. Kč 

- investiční převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje 

na § 6330, pol. 6363, ÚZ 6330, ORJ 120, org. 602 o 6 592 tis. Kč (C.2.) 

- neinvestiční převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje 

na § 6330, pol. 5347, ÚZ 6330, ORJ 120, org. 512 o 1 580 tis. Kč (C.3.) 

s n i ž u j e 
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- účelová rezerva na krizové stavy 

na § 5213, pol. 5903, ORJ 120 o 1 000 tis. Kč (E.2.) 

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz (C.2.) 

- sníží investiční převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4251, ÚZ 6330, org. 602 o 6 592 tis. Kč 

- zvýší neinvestiční převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 6330, org. 502 o 6 592 tis. Kč 

- sníží kapitálové výdaje na akci Infrastruktura ZŠ 

na § 3113, pol. 6xxx, ÚZ 6330, org. 0209119000000 o 2 277 tis. Kč 

                                                  org. 0209120000000 o 2 681 tis. Kč 

                                                  org. 0209116000000 o 1 634 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na akci Infrastruktura ZŠ 

na § 3113, pol. 5xxx, ÚZ 6330, org. 0209119000000 o 2 277 tis. Kč 

                                                  org. 0209120000000 o 2 681 tis. Kč 

                                                  org. 0209116000000 o 1 634 tis. Kč 

Městský obvod Lhotka (C.3.) 

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

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 6330, org. 512 o 1 580 tis. Kč 

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

na § 6330, pol. 4251, ÚZ 6330, org. 612 o 1 580 tis. Kč 

- sníží běžné výdaje 

na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 6330 o 1 580 tis. Kč 

- zvýší kapitálové výdaje 

na § xxxx, pol. 6xxx, ÚZ 6330, org. 12xxxxx000000 o 1 580 tis. Kč 

Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky (E.1.) 

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

na § 6330, pol. 6363, ÚZ 6330, org. 610 o 464 tis. Kč 

- sníží kapitálové výdaje 

na § 6171, pol. 6123 o 464 tis. Kč 

  

4) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu  

realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.03.2020 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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RM_M 3 
Návrh na vyřazení movitého majetku z výpůjčky HZS MSK, návrh           
na rozhodnutí o přebytečnosti a převodu movitého majetku a návrh         
na svěření movitých věcí MOb Slezská Ostrava, MOb Michálkovice, 
návrh na rozhodnutí o neupotřebitelnosti a likvidaci movitého majetku 
  
Usnesení číslo: 03534/RM1822/52 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o vyřazení movitého majetku ze smlouvy o výpůjčce ev. č. 1654/2003/MJ ze dne 31. 12. 2003 

uzavřené s Českou republikou - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, se sídlem 

Výškovická 40, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO  708 84 561 (jako vypůjčitel), ve znění dodatků 

č. 1 - 32, dle přílohy č.  2/1 a 2/2  předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
- o přebytečnosti použitých movitých věcí ve vlastnictví statutárního města Ostravy, 

specifikovaných v příloze č. 2/1 tohoto materiálu a to: 

a) nákladního automobilu skříňového, Mercedes-Benz 413, RZ OSB 6858, rok výroby 

2001, inv. č. 68535 

b) nákladního automobilu skříňového, Mercedes-Benz Sprinter 318, RZ 5T3 3440, rok výroby 

2007, inv. č. 113682 

c) Vysokozdvižného vozíku DESTA, rok výroby 1990, inv. č. 67818 

- o neupotřebitelnosti a likvidaci použitých movitých věcí ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy v celkové pořizovací hodnotě 2.625.534,17 Kč, specifikovaných v příloze č. 2/2 

předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
-  označit  nákladní automobil skříňový, Mercedes-Benz 413, RZ OSB 6858, rok výroby 

2001, inv. č. 68535 (specifikovaný v bodě 1) písm. a) tohoto usnesení) jakožto majetek svěřený 

městskému obvodu Slezská Ostrava dle ust. čl. 9 odst. 1) písm b) Obecně závazné vyhlášky          

č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků. Vozidlo bude nadále 

vedeno v IZS jako vozidlo provozované jednotkou SDH městského obvodu Slezská Ostrava 

-  označit  nákladní automobil skříňový, Mercedes-Benz Sprinter 318, RZ 5T3 3440, rok 

výroby 2007, inv. č. 113682 specifikovaný v bodě 1) písm. b) tohoto usnesení) jakožto majetek 

svěřený městskému obvodu Michálkovice dle ust. čl. 9 odst. 1) písm. b) Obecně závazné 

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

nadále vedeno v IZS jako vozidlo provozované jednotkou SDH městského obvodu 

Michálkovice 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 13/29  
  

4) svěřuje 

  
pravomoc Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím vedoucího odboru hospodářské 

správy zajistil úkony související s fyzickým převzetím a předáním použitých movitých věcí           

a podepsal protokoly o převzetí a předání movitého majetku specifikovaného v příloze č. 2/1 

předloženého materiálu dle bodu 2) a 3) tohoto usnesení  

  

5) ukládá 

  
vedoucímu odboru hospodářské správy 

zajistit fyzickou likvidaci movitých věcí dle přílohy č. 2/2 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Ing. René Bartoš, T: 29.05.2020 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
6) jmenuje 

  
Předseda: Bc. Petr Mlýnek, za odbor hospodářské správy 

Členové:    Lucie Boháčová, za odbor hospodářské správy 

                  Barbora Reichelová, za majetkový odbor 

                  Ing. Adam Fojtík, za HZS MSK 

                  Ing. Kubenka Jiří, za HZS MSK 

  

7) ukládá 

  
likvidační komisi 

vyhotovit zápis o provedení likvidace 

  

 Vyřizuje: Ing. René Bartoš, T: 29.05.2020 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

RM_M 4 
Návrh na souhlas vlastníka pozemku s provedením stavby v k.ú. 
Svinov, obec Ostrava a návrh na uzavření nájemní smlouvy k částem 
pozemků v k. ú. Svinov, obec Ostrava se společností Lidl Česká 
republika v.o.s. 
  
Usnesení číslo: 03535/RM1822/52 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
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1) souhlasí 

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

předpisů, s umístěním stavby: 

“Prodejní jednotka LIDL, Nad Porubkou” 

na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

- parc.č. 1728/2 - ostatní plocha, manipulační plocha 

- parc.č. 3076/1 - ostatní plocha, silnice 

oba v k. ú. Svinov, obec Ostrava 

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

  

2) rozhodla 

  
na straně pronajímatele 

uzavřít nájemní smlouvu k částem pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostrava, a to: 

- na část pozemku parc. č. 1728/2, ost. plocha - manipulační plocha, o výměře 751,78 m2 

- na část pozemku parc. č. 3076/1, ost. plocha - silnice, o výměře 256,92 m2 

oba v k.ú. Svinov, obec Ostrava (ul. Nad Porubkou) 

se společností: 

Lidl Česká republika v.o.s. 

se sídlem: Praha 5, Nárožní 1359/11, PSČ 15800 

IČO: 261 78 541 

statutární orgán - společník: 

Lidl Holding s.r.o. 

se sídlem: Nárožní 1359/11, Stodůlky, 158 00 Praha 5 

IČO: 261 35 094 

za účelem vybudování stavebních objektů (kruhový objezd, úprava cyklostezky, přípojky 

dešťové kanalizace, úprava a přeložka rozvodů VO a opěrné zdi) v rámci realizace stavby 

“Prodejní jednotka LIDL, Nad Porubkou”, za nájemné ve výši 90,- Kč/m2/rok, tj.90.783,- 

Kč/rok, na dobu určitou, ode dne účinnosti této smlouvy do 31. 12. 2022, 

dle návrhu smlouvy, která je přílohou č. 4 předloženého materiálu 
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RM_M 7 
Návrh na uzavření nájemní smlouvy na pronájem jednotky č. 3037/5, 
Horní 3037/110, Ostrava-Bělský Les 
  
Usnesení číslo: 03536/RM1822/52 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu na pronájem jednotky č. 3037/5, vymezené 

podle zákona o vlastnictví bytů, způsob využití - byt, o velikosti 1+kk umístěné ve 2. nadzemní 

podlaží bytového domu č.p. 3037, část obce Bělský Les, který stojí na pozemku 

parc. č. 126/11, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, na ul. Horní 

č. or. 110, Ostrava-Bělský Les, s žadatelem 

JXXXXXXXXX PXXXXXXXXX, rok narození XXXX, bytem XXXXX XXXXXXXXX 

XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX, 

na dobu určitou od 1. 4. 2020 do 31. 3. 2021, 

s výší nájemného  60,- Kč/m2 započitatelné podlahové plochy bytu/měsíc, tj. 2.152,- Kč/měsíc 

plus zálohy na služby spojené s užíváním bytu, 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu.   

  

 
RM_M 8 
Návrh na záměr města změnit smlouvu o výpůjčce ev. č. 1537/2019/MJ 
ze dne 25.4.2019. 
  
Usnesení číslo: 03537/RM1822/52 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru města změnit smlouvu o výpůjčce ev. č. 1537/2019/MJ ze dne 25. 4. 2019, jejímž 

předmětem je výpůjčka 

• budovy č. p. 1586, která je součástí pozemku parc.č.st. 245, 

• trafostanice bez č. p. na pozemku p.č.st. 5627, vč. přípojky NN, 
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• pozemku p.č.st. 245 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Hulváky            

č. p.1586, občanské vybavení, 

• pozemku p.p.č. 354/3 - ostatní plocha, jiná plocha, 

• pozemku p.p.č. 354/8 - ostatní plocha, jiná plocha, 

• pozemku p.p.č. 354/30 - ostatní plocha, jiná plocha, 

• pozemku p.p.č. 354/21 - ostatní plocha, zeleň, 

• pozemku p.p.č. 354/22 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

• pozemku p.p.č. 354/44 - ostatní plocha, zeleň, 

• pozemku p.p.č. 1480 - ostatní plocha, zeleň, 

• pozemku p.č.st. 5627 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez č.p.,  

• protihlukové stěny na pozemku p.p.č. 354/3 v délce 48,21 m, 

• opěrné zdi na pozemku p.p.č. 354/3 v délce 7,71 m, 

• opěrné zdi na pozemku p.p.č. 354/8 v délce 7,61 m, 

• opěrné zdi na pozemku p.p.č. 354/30 v délce 7,61 m, 

• oplocení na částech pozemků p.p.č. 354/21, p.p.č. 354/22, p.p.č.354/44 v délce 4,93 m, 

vše v k.ú. Zábřeh-Hulváky, obec Ostrava, 

formou dodatku č. 1 z důvodu úpravy práv a povinností vypůjčitele v čl. V. této smlouvy               

o výpůjčce v souvislosti se stavebními úpravami objektu, 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
RM_M 12 
Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu ev. č. 
1733/2019/MJ. Udělení souhlasu s podnájmem prostor v budově č.p. 
314 na pozemku parc. č. st. 454, k.ú. Mošnov, obec Mošnov. Udělení 
souhlasu s umístěním sídla společnosti SINEKO Reality, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 03538/RM1822/52 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu prostoru sloužícího 

k podnikání ev. č. 1733/2019/MJ ze dne 27. 5. 2019, jejímž předmětem je pronájem 

• částí prostor sloužících podnikání o celkové výměře 331,24 m2, nacházející                

se ve 3. a 4. nadzemním podlaží budovy č. p. 314, která je součástí pozemku parc. 

č. st. 454, zastavěná plocha a nádvoří, 

• částí prostor sloužících podnikání o celkové výměře 319 m2, nacházející se v budově 

č. p. 339, která je součástí pozemku parc. č. st. 421, zastavěná plocha a nádvoří, 
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• částí prostor sloužících podnikání o celkové výměře 397 m2, nacházející se v budově 

č. p. 341, která je součástí pozemku parc. č. st. 418, zastavěná plocha a nádvoří, 

• prostor sloužících podnikání o výměře 249 m2, nacházející se v budově bez č. p., která je 

součástí pozemku parc. č. st. 419, zastavěná plocha a nádvoří, 

• pozemku parc. č. 822/59 o výměře 3.244 m2, ostatní plocha, manipulační plocha, 

• části pozemku parc. č. 822/41 o výměře 2.603 m2, ostatní plocha, manipulační plocha, 

vše v k.ú. Mošnov, obec Mošnov, dle zákresu ve snímcích, které jsou přílohou č. 1/1 – č. 1/5 

předloženého materiálu, s žadatelem 

SINEKO Engineering, s.r.o., IČO: 012 59 857 se sídlem Místecká 329/258, Hrabová, 720 00 

Ostrava, 

z důvodu úpravy práv a povinností nájemce v odst. 15  čl. VI. výše uvedené smlouvy o nájmu, 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

2) uděluje 

  
souhlas s podnájmem prostor sloužících podnikání (kanceláře č. 433) o výměře 22,69 m2 

nacházející se ve 4. nadzemní podlaží budovy č.p. 314, která je součástí pozemku parc. č. st. 

454, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Mošnov, obec Mošnov, pro společnost 

SINEKO Reality, s.r.o., IČO: 084 94 851 se sídlem Jiráskova 488, 738 01 Frýdek-Místek - 

Frýdek, 

za účelem zprostředkování obchodu a služeb, 

nejdéle však po dobu trvání nájemního vztahu nájemce SINEKO Engineering. s.r.o., IČO:  

259 08 928, se sídlem Místecká 329/258, Hrabová, 720 00 Ostrava, za stejných podmínek jaké 

má nájemce sjednány ve smlouvě o nájmu prostor sloužících podnikání a za podmínky,              

že dodatek smlouvy uvedený v bodě 1) usnesení nabyde účinnosti. 

  

3) uděluje 

  
souhlas s umístěním sídla společnosti SINEKO Reality, s.r.o., IČO: 084 94 851, se sídlem 

Jiráskova 488, 738 01, Frýdek-Místek - Frýdek, v prostorách budovy č.p. 314, která je součástí 

pozemku parc. č. st. 454, k.ú. Mošnov, obec Mošnov, 
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nejdéle však po dobu trvání nájemního vztahu nájemce SINEKO Engineering. s.r.o., IČO:          

259 08 928, se sídlem Místecká 329/258, Hrabová, 720 00 Ostrava a za podmínky, že dodatek 

smlouvy uvedený v bodě 1) usnesení nabyde účinnosti 

  

 
RM_M 15 
Návrh na záměr města pronajmout části pozemků v k.ú. Mošnov 
  
Usnesení číslo: 03539/RM1822/52 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout nemovité věci: 

• část pozemku parc. č. p. 822/46, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 9,06 m2, 

označená jako A1, 

• část pozemku parc. č. p. 822/46, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 38,03 m2, 

označená jako A2, 

• část pozemku parc. č. p. 822/46, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 306,87 

m2, označená jako A3, 

• část pozemku parc. č. p. 822/42, ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 89,99 m2, 

označená jako B1, 

vše v k. ú. Mošnov, obec Mošnov, dle zákresu ve snímku, který je součástí přílohy č. 1 

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

  

 
RM_M 16 
Návrh výpovědi pachtovní smlouvy v k. ú. Slezská Ostrava 
  
Usnesení číslo: 03540/RM1822/52 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
vypovědět Pachtovní smlouvu ev. č. 1939/2015/MJ ze dne 29. 6. 2015 včetně Dodatku č. 1              

k Pachtovní smlouvě ev. č. 1939D1/2017/MJ ze dne 23. 6. 2017 a Dodatku č. 2 k Pachtovní 

smlouvě ev. č. 1939D2/2017/MJ ze dne 15. 12. 2017, týkající se přenechání pachtýři                  

k dočasnému užívání a požívání předmět pachtu, a to: 
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• část pozemku parc. č. 50/23, zast. pl. a nádvoří, jehož součástí je budova bez čp/če, 

včetně příslušenství (vodovodní a kanalizační přípojka, el. přípojka a odlučovač tuků), 

• pozemek parc. č. 1212/6, ostatní plocha, jiná plocha, 

a inventář, který je specifikován v příloze č. 1 pachtovní smlouvy, 

uzavřenou s pachtýřem LODĚNICE POD HRADEM, z.s., IČO: 22836276, sídlem Slezská 

Ostrava 2086, 710 00  Ostrava, 

a to v souladu s článkem IV. odst. 2. písm. b), výše uvedené pachtovní smlouvy včetně 

dodatků, 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 9 
Úprava Statutu Fondu pro výstavbu nového koncertního sálu 
  
Usnesení číslo: 03541/RM1822/52 

(zn.předkl.) 
87 

  
k usnesení č. 1948/ZM1418/30 
k usnesení č. 2327/ZM1418/36 
k usnesení č. 0573/ZM1822/9 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o úpravě Statutu Fondu pro výstavbu nového koncertního sálu dle přílohy č. 2           

a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se: 

- s n i ž u j í 

  kapitálové výdaje na ORJ 160 

  § 3312, pol. 6901, ÚZ 1060           o 280 364 tis. Kč 
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- z v y š u j í 

  kapitálové výdaje na ORJ 230 

  § 3312, pol. 6901, ÚZ 1060           o 280 364 tis. Kč 

  

3) ukládá 

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

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

  

 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 15.04.2020 

 vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit 

  
 

RM_M 13 
Udělení předchozího souhlasu zřizovatele s nabytím darů do vlastnictví 
Zoologické zahrady a botanického parku Ostrava, příspěvkové 
organizace 
  
Usnesení číslo: 03542/RM1822/52 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
v souladu s § 27 odst. 7 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, o udělení předchozího souhlasu s nabytím každého          

z jednotlivých darů v celkové výši 682.824,50 Kč dle příloh č. 1, 2 a 3 předloženého materiálu 

do vlastnictví Zoologické zahrady a botanického parku Ostrava, příspěvkové organizace,              

se sídlem Michálkovická 2081/197, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava, IČO: 0037324 

  

2) ukládá 

  
náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové 

vystavit za zřizovatele předchozí souhlas k darovacím smlouvám dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 31.03.2020 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 
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RM_M 5 
Návrh na uzavření “Smluv o zřízení služebností” v souvislosti               
se stavbou “Kanalizace Folvarek, II. etapa” 
  
Usnesení číslo: 03543/RM1822/52 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření “Smlouvy o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou “Kanalizace Folvarek, II. 

etapa” mezi vlastníkem: 

Ing. FXXXXXX JXXXXX, rok nar. XXXXXX 

bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

a 

oprávněným: 

Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 

IČO: 00845451 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
o uzavření “Smlouvy o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou “Kanalizace Folvarek, II. 

etapa” mezi vlastníkem: 

KXXXX MXXXXXXX, rok nar. XXXX 

bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

KXXXXX AXXXX, rok nar. XXXX 

bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

a 

oprávněným: 

Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 

IČO: 00845451 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

3) rozhodlo 

  
o uzavření “Smlouvy o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou “Kanalizace Folvarek, II. 

etapa” mezi vlastníkem: 

Ing. MXXXXX AXXXXXX, rok nar. XXXX 

bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

a 

oprávněným: 

Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 

IČO: 00845451 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 
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4) rozhodlo 

  
o uzavření “Smlouvy o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou “Kanalizace Folvarek, II. 

etapa” mezi vlastníkem: 

PXXXX MXXXX, rok nar. XXXX 

bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

a 

oprávněným: 

Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 

IČO: 00845451 

dle přílohy č. 8 předloženého materiálu 

  

5) rozhodla 

  
o uzavření “Smlouvy o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou “Kanalizace Folvarek, II. 

etapa” mezi vlastníkem: 

Ing. TXXXXX ZXXXXXX, rok nar. XXXX 

bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

a 

oprávněným: 

Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 

IČO: 00845451 

dle přílohy č. 10 předloženého materiálu 

  

6) rozhodla 

  
o uzavření “Smlouvy o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou “Kanalizace Folvarek, II. 

etapa” mezi vlastníkem: 

WXXXXXX HXXX, rok nar. XXXX 

bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

a 

oprávněným: 

Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 

IČO: 00845451 

dle přílohy č. 12 předloženého materiálu 

  

7) rozhodla 

  
o uzavření “Smlouvy o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou “Kanalizace Folvarek, II. 

etapa” mezi vlastníkem: 

ÉTA Carinae a.s. 

sídlo: Sadová 553/8, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava 

IČO: 27829430 

a 

oprávněným: 
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Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 

IČO: 00845451 

dle přílohy č. 14 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 11 
Návrh dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 141/2019/OI/VZKÚ ze dne 
24.04.2019 ke stavbě “Spojovací mosty, sloupy a překlady - MNO, H1, 
H2, H3” 
  
Usnesení číslo: 03544/RM1822/52 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 1414/2019/OI/VZKÚ ze dne 24.04.2019             

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

a společností OHL ŽS,a.s., Burešova 938/17, Veveří, 602 00  Brno, IČO: 46342796,            

na realizaci díla  “Spojovací mosty, sloupy a překlady - MNO, H1, H2, H3”´ dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 2 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce sportovního areálu Poruba I. etapa - 
TDS a BOZP”, poř. č. 20/2020 
  
Usnesení číslo: 03545/RM1822/52 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

odborného technického dozoru stavebníka a výkon funkce koordinátora BOZP včetně 

zpracování plánu BOZP při realizaci stavby “Rekonstrukce sportovního areálu Poruba I. etapa” 

v Ostravě - Porubě dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 

JS Property, a.s. 

se sídlem: Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava 

IČO: 27814742 

za cenu nejvýše přípustnou 924.800,- Kč bez DPH 
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RM_VZ 4 
Veřejná zakázka “Cesta vody a Park nad rybníkem PD+AD+IČ” poř. č. 
169/2019 
  
Usnesení číslo: 03546/RM1822/52 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

dokumentací a zajištění souvisejících činností v rámci přípravy a realizace stavby “Cesta vody 

a Park nad rybníkem” v lokalitě Bělský les, v k. ú. Výškovice a k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s dodavatelem: 

Ing. Ivan Tachezy 

se sídlem: Plzeňská 1573/17, 700 30 Ostrava 

IČO: 12126365 

za cenu nejvýše přípustnou 1 430 000,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 5 
Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření Smlouvy  
o dílo a smlouvy příkazní na TDS a BOZP při akci Demolice objektů            
na pozemku parc.č. 415, 416, 417 v k.ú. Mošnov 
  
Usnesení číslo: 03547/RM1822/52 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání zakázky malého rozsahu a o uzavření Smlouvy o dílo a smlouvy příkazní                  

na “Demolici objektů na pozemku parc.č. 415, 416, 417 v k.ú. Mošnov (TDS+BOZP)”           

se zhotovitelem: 

Renata Štěrbová, naměstí Gen. Svobody 983/6, 700 30, Ostrava - Zábřeh, IČO: 64079881 

za cenu nejvýše přípustnou 112.000,00 Kč bez DPH dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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RM_VZ 6 
Návrh na uzavření dodatku č.1 ke smlouvě 2399/2019/OI/VZKÚ 
“Výstavba bytového domu na ulici Janáčkova” 
  
Usnesení číslo: 03548/RM1822/52 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ev. č. 2399/2019/OI/VZKÚ, jejímž předmětem 

je ”Výstavba bytového domu na ulici Janáčkova”, a to se společností BYSTROŇ Group a.s.  

se sídlem Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava, IČO: 27800466, dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu, a to z důvodů dle důvodové zprávy předloženého materiálu, kdy nová cena díla bude 

činit maximálně částku 63 778 952,69 Kč bez DPH. 

  

 
RM_VZ 7 
Veřejná zakázka “Transformace Domova na Liščině II - interiér”, poř. č. 
200/2019 
  
Usnesení číslo: 03549/RM1822/52 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 02901/RM1822/42 
k usnesení č. 03068/RM1822/44 
  
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 dodávky vybavení pro novostavby objektů domova pro osoby se zdravotním 

postižením v rámci projektu “Transformace Domova na Liščině II”, s účastníkem, který 

předložil svou nabídku pod poř. č. 12: 

AMBRA - Group, s.r.o. 

se sídlem: Potoční 1094, Frýdek, 738 01 Frýdek - Místek 

IČO: 25379887 

za cenu nejvýše přípustnou 2.538.576,00 Kč bez DPH 
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RM_VZ 10 
Veřejná zakázka “Revitalizace parku u Biskupství”, poř. č. 002/2020 
  
Usnesení číslo: 03550/RM1822/52 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 03163/RM1822/46 
  
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 „Revitalizace parku u Biskupství“ k.ú. Moravská Ostrava, 

obec Ostrava, s účastníkem, který předložil svou nabídku pod poř. č. 5: 

HSF System SK, s.r.o. 

se sídlem: Bytčianská 499/130, 010 03 Žilina 

IČO: 45412464 

za cenu nejvýše přípustnou 9.769.426,81 Kč bez DPH 

  

 
RM_M 2 
Předchozí souhlas rady města k pronájmu nemovitostí svěřených 
městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a k nabytí nemovitostí 
do majetku města 
  
Usnesení číslo: 03551/RM1822/52 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
1) vydává 

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

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

• pozemku parc.č. 2584/32 v k. ú. Hrabová, pro městský obvod Hrabová, 

• pozemku parc.č. 4620 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, jehož součástí je stavba bez čp/če,               

pro městský obvod Ostrava-Jih 

  

2) nevydává 

  
- předchozí souhlas v souladu s článkem 7, odst. (9), písm. u) obecně závazné vyhlášky města 

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

• části pozemku parc.č. 1428/1, parc.č. 1520/1, parc.č. 2260/2, parc.č. 2260/5, parc.č. 2568/1, 
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parc.č. 3550/35, parc.č. 3559/2, parc.č. 3608/1, parc.č. 4240/30 vše v k. ú. Moravská Ostrava  

a částí pozemku parc.č. 1147/1 v k. ú. Přívoz, za účelem umístění a provozování osvětlených 

reklamních vitrín tzv. City Lightů, pro městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

  

 
RM_M 17 
Návrh schválení žádostí o peněžitou pomoc do výše 20 000 Kč               
pro zmírnění dopadů krizového opatření v souvislosti s epidemií 
COVID-19 
  
Usnesení číslo: 03552/RM1822/52 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 03518/RM1822/51 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí peněžité pomoci určené provozovatelům živností pro zmírnění dopadů krizového 

opatření v souvislosti s epidemií COVID-19, a to subjektům a ve výši, jak je uvedeno v příloze 

č. 1 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
neposkytnout peněžitou pomoc určenou provozovatelům živností pro zmírnění dopadů 

krizového opatření v souvislosti s epidemií COVID-19 subjektům uvedeným v příloze č. 2 

předloženého materiálu 

  

3) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se snižuje rozpočtová rezerva 

na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o   628 tis. Kč 

zvyšují neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám 

na § 3639, pol. 5212, ÚZ 5213, ORJ 120 o 411 tis. Kč 

zvyšují neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám 

na § 3639, pol. 5213, ÚZ 5213, ORJ 120 o 217 tis. Kč 

  

4) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 3) tohoto usnesení 
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 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.03.2020 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
5) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

zaslat peněžitou pomoc subjektům a ve výši dle přílohy č. 1 předloženého materiálu na účty 

subjektů uvedené v žádostech o peněžitou pomoc 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.03.2020 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_VZ 8 
Veřejná zakázka „Mobilní telefonie 2021 - 2024“ poř. č. 39/2020 
  
Usnesení číslo: 03553/RM1822/52 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
aby společnost Tender systems s.r.o. provedla jménem statutárního města Ostravy úkony 

zadavatelské činnosti podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném 

znění, vztahující se k veřejné zakázce na poskytování hlasových a datových mobilních 

telekomunikačních služeb prostřednictvím GSM sítě mobilního operátora pro statutární město 

Ostravu, městské obvody a ostatní městské organizace na období 36 měsíců, v rozsahu 

podmínek stanovených v zadávací dokumentaci dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
zadávací dokumentaci k nadlimitní veřejné zakázce zadávané otevřeným řízením a označené 

„Mobilní telefonie 2021 - 2024“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
vyzvat dodavatele k podání nabídek v otevřeném nadlimitním řízení dle § 56 zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění na poskytování hlasových           

a datových mobilních telekomunikačních služeb prostřednictvím GSM sítě mobilního 

operátora pro statutární město Ostravu, městské obvody a ostatní městské organizace 
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RM_VZ 3 
Veřejná zakázka “Výsadba zeleně v Ostravě (CLAIRO) - PD, IČ, AD”, 
poř. č. 16/2020 
  
Usnesení číslo: 03554/RM1822/52 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

projektových dokumentací a zajištění souvisejících činností v rámci přípravy a realizace 

projektu CLAIRO spolufinancovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj 

prostřednictvím evropského dotačního titulu Urban Innovative Actions – tzv. komunitárního 

programu Evropské komise, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 

ZAHRADA Olomouc s.r.o. 

se sídlem: Železniční 469/4, Chválkovice, 779 00 Olomouc 

IČO: 48395013 

za cenu nejvýše přípustnou 475 000,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 9 
Objednávka 15 ks notebooků 
  
Usnesení číslo: 03555/RM1822/52 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o vystavení objednávky 15 kusů notebooků za celkovou cenu 414.304,- Kč s DPH  

vůči společnosti XEVOS Solutions s.r.o. se sídlem 28. října 1584/281, 709 00 Ostrava - 

Hulváky, IČO 27831345, dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu 

zabezpečit veškeré úkony spojené s realizací bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, T: 24.04.2020 

 vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu 
 


