
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 1/43  
  

Usnesení 
53. schůze rady města 
konané dne 31.03.2020 

čís. 03556/RM1822/53-03598/RM1822/53 

  
  
  
 

  
  
  
 

______________________________ 

Mgr. Radim Babinec 
náměstek primátora 

______________________________ 

Ing. Vladimír Cigánek 
náměstek primátora 

  
  



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 2/43  
  

  
Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 31.03.2020 
  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název zn.předkl. 

03556/RM1822/53 RM_M 0 Schválení programu 53. schůze rady města konané 

dne 31.03.2020 

35 

03557/RM1822/53 RM_M 16 Schválení Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Moravskoslezského kraje na projekt “Rozvoj 

MA21 v MOaP v roce 2020” 

50 

03558/RM1822/53 RM_M 1 Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava za 

měsíc únor 2020 

25 

03559/RM1822/53 RM_M 4 Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava v roce 

2019 

25 

03560/RM1822/53 RM_M 12 Návrh na uzavření smluv o nájmu psů k výkonu 

služby u Městské policie Ostrava 

25 

03561/RM1822/53 RM_M 13 Návrh na poskytnutí bezúročné zápůjčky 

zaměstnanci statutárního města Ostravy 

zařazeného do Městské policie Ostrava 

25 

03562/RM1822/53 RM_M 20 Návrh na vystavení objednávky na nákup 

respirátorů KN95 v počtu 10 000 ks určených pro 

potřeby zaměstnanců statutárního města Ostravy 

zařazených do Městské policie Ostrava 

25 

03563/RM1822/53 RM_VZ 4 Veřejná zakázka “Opravy a servis vozidel MPO 

pro rok 2020”, poř. č. 014/2020 

25 

03564/RM1822/53 RM_M 7 Schválení vystavení objednávky Hasičského 

záchranného sboru Moravskoslezského kraje pro 

potřebu jednotek sboru dobrovolných hasičů 

statutárního města Ostravy 

01 

03565/RM1822/53 RM_M 29 Návrh na schválení objednávky na nákup 

plastových ochranných krytů na obličej 

z materiálu PET-G na ochranu zaměstnanců 

Městské policie Ostrava, Městské nemocnice 

Ostrava, Domovů pro seniory a Magistrátu města 

Ostravy 

01 

03566/RM1822/53 RM_M 32 Návrh na schválení objednávky na nákup 

respirátorů KN95 - FFP2 na ochranu zdraví pro 

profese uvedené v doporučení Ministerstva 

zdravotnictví 

01 

03567/RM1822/53 RM_M 25 Informace o vyřízení dotazu člena zastupitelstva 

města Ing. Zbyňka Šebesty, vzneseného na 

13. zasedání zastupitelstva města dne 4.3.2020 

28 

03568/RM1822/53 RM_M 34 Pomoc podnikatelům ve věci ekonomických 

dopadů v souvislosti s krizovými opatřeními 

(epidemie COVID-19) - městské obvody 

a obchodní společnosti 

28 

03569/RM1822/53 RM_M 33 Návrh na úpravu náplně činnosti Komise právní 

rady města 

28 
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03570/RM1822/53 RM_M 22 Úprava rozpočtu 07 

03571/RM1822/53 RM_M 35 Návrh na krácení rozpočtu běžných výdajů SMO 

na rok 2020 

07 

03572/RM1822/53 RM_M 2 Návrh na záměr města prodat nemovité věci 

v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava 

08 

03573/RM1822/53 RM_M 5 Návrh na záměr města prodat část pozemku 

v k.ú. Lhotka u Ostravy, obec Ostrava 

08 

03574/RM1822/53 RM_M 6 Návrh na záměr města prodat nemovité věci 

v k. ú. Proskovice a v k.ú. Moravská Ostrava, 

obec Ostrava 

08 

03575/RM1822/53 RM_M 8 Návrh přijmout darem nemovité věci 

v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 

08 

03576/RM1822/53 RM_M 9 Návrh koupit pozemek p.p.č. 1017/12 

v k.ú. Zábřeh nad Odrou a návrh svěřit pozemek 

městskému obvodu Ostrava-Jih 

08 

03577/RM1822/53 RM_M 10 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 k Rámcové 

smlouvě ev. č. 1410/2018/MJ 

08 

03578/RM1822/53 RM_M 11 Návrh na záměr města prodat části pozemků 

v k.ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava 

08 

03579/RM1822/53 RM_M 14 Návrh na záměr města nepronajmout nemovité 

věci v k. ú. Moravská Ostrava 

08 

03580/RM1822/53 RM_M 17 Návrh na souhlas s umístěním stavby, uzavření 

smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 

a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými: 

OVANET a.s., CETIN a.s. 

08 

03581/RM1822/53 RM_M 18 Návrh na souhlas s umístěním stavby, uzavření 

smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 

a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými: 

UPC Česká republika, s.r.o., OVANET a.s., 

CETIN a.s. 

08 

03582/RM1822/53 RM_M 21 Návrh na uzavření dohody o ukončení nájmu 

nebytových prostor v k. ú. Přívoz 

08 

03583/RM1822/53 RM_M 24 Návrh na uzavření nájemní smlouvy 

v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, a návrh na 

uzavření nájemní smlouvy v k.ú. Muglinov, obec 

Ostrava 

08 

03584/RM1822/53 RM_M 27 Návrh na souhlas s umístěním inženýrské sítě do 

pozemku ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy, návrh na uzavření smlouvy o budoucí 

smlouvě o zřízení služebnosti a návrh na uzavření 

nájemní smlouvy se společností Optima Business 

Brokers s.r.o. 

08 

03585/RM1822/53 RM_M 28 Návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného 

břemene k pozemku ve vlastnictví 

Moravskoslezského kraje, s investorem stavby 

Euro Mall City s.r.o. pro Statutární město Ostrava 

08 

03586/RM1822/53 RM_M 31 Schválení příkazní smlouvy na nadlimitní čištění 

 

09 
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03587/RM1822/53 RM_M 19 Prováděcí smlouva na technickou podporu 

produktu VMware se spol. Com-Sys TRADE 

spol. s r.o. 

83 

03588/RM1822/53 RM_M 26 Vystavení objednávky školení vůči VERA,             

spol. s r.o. 

83 

03589/RM1822/53 RM_M 30 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 

a smlouvě příkazní ev.č. 2348/2018/OI/VZKU 

38 

03590/RM1822/53 RM_M 15 Návrh na uzavření Dodatku č. 1ke smlouvě o dílo 

č. 2911/2019/OI/VZKÚ na realizaci stavby ,, 

Výstavba hasičské zbrojnice pro SDH Ostrava - 

Proskovice´´ 

05 

03591/RM1822/53 RM_VZ 3 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 

a uzavření smlouvy o dílo Rekonstrukce okruhu 

nemrznoucí směsi solárního kolektoru pro ohřev 

teplé vody – Čtyřlístek Ostrava Muglinov. 

05 

03592/RM1822/53 RM_VZ 5 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 

a uzavření Smlouvy o dílo a smlouvy příkazní na 

zpracování projektové dokumentace a výkon 

inženýrské činnosti pro realizaci akce “Demolice 

objektu na Černé louce” 

05 

03593/RM1822/53 RM_VZ 7 Veřejná zakázka “ZOO Ostrava - expozice 

makaků, gibonů a kopytníků (TDS+BOZP)”, 

poř. č. 019/2020 

05 

03594/RM1822/53 RM_M 23 Návrh: “Podmínky Programu na zachování 

a obnovu kulturních památek a významných 

městských staveb z rozpočtu statutárního města 

Ostravy”, včetně výzvy a jejich vyhlášení 

89 

03595/RM1822/53 RM_M 36 Návrh schválení žádostí o peněžitou pomoc do 

výše 20 000 Kč pro zmírnění dopadů krizového 

opatření v souvislosti s epidemií COVID-19 - II 

kolo 

38 

03596/RM1822/53 RM_M 37 Návrh na nařízení města č. 2/2020, kterým se 

stanoví zákaz šíření reklamy na veřejně 

přístupných místech mimo provozovnu 

89 

03597/RM1822/53 RM_VZ 1 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 

na nákup kopírovacího stroje k obměně vybavení 

rozmnožovny magistrátu 

84 

03598/RM1822/53 RM_VZ 6 Veřejná zakázka “Právní služby - Podpora veřejné 

dopravy”, poř. č. 55/2020 

28 

  
Materiály, které byly staženy: 
  

 Materiál 
  

Název zn.předkl. 

  RM_M 3 Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Vítkovice 

a k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava 

 

08 
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  RM_VZ 2 Veřejná zakázka “Parkoviště Ostrava - Přívoz 

u smyčky Hlučínská”, poř.č. 004/2020 

05 
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RM_M 0 
Schválení programu 53. schůze rady města konané dne 31.03.2020 
  
Usnesení číslo: 03556/RM1822/53 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
program 53. schůze rady města konané dne 31.03.2020 

  

 
RM_M 16 
Schválení Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského 
kraje na projekt “Rozvoj MA21 v MOaP v roce 2020” 
  
Usnesení číslo: 03557/RM1822/53 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 02855/RM1822/42 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, která by měla 

být uzavřena mezi statutárním městem Ostrava, městským obvodem Moravská Ostrava 

a Přívoz a poskytovatelem Moravskoslezským krajem (28. října 117, 702 18 Ostrava,               

IČO 70890692 na financování z programu Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného 

rozvoje a místní Agendy 21 na projekt “Rozvoj MA21 v MOaP v roce 2020” dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

2) žádá 

  
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

o zabezpečení všech potřebných úkonů spojených s realizací projektu dle bodu 1) tohoto 

usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Zuzana Ožanová, T: 06.01.2021 

 starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 
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RM_M 1 
Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava za měsíc únor 2020 
  
Usnesení číslo: 03558/RM1822/53 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
informaci o stavu veřejného pořádku za měsíc únor 2020 

  

 
RM_M 4 
Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava v roce 2019 
  
Usnesení číslo: 03559/RM1822/53 

(zn.předkl.) 
25 

  
k usnesení č. 
  
Rada města 

  
1) bere na vědomí 

  
Zprávu o činnosti Městské policie Ostrava v roce 2019 

  

2) ukládá 

   

primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA  

předložit Zprávu o činnosti Městské policie Ostrava v roce 2019 dle bodu 1) tohoto usnesení 

zastupitelstvu města 

 

  

 Vyřizuje: Ing. Miroslav Plaček, T: 15.04.2020 

 ředitel Městské policie Ostrava 
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RM_M 12 
Návrh na uzavření smluv o nájmu psů k výkonu služby u Městské 
policie Ostrava 
  
Usnesení číslo: 03560/RM1822/53 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o nájmu psa k výkonu služby u Městské policie Ostrava a o uzavření smlouvy o nájmu psa 

s pronajímatelem XXXXX XXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem: X XXXXXXX 

XXXX XXXXX XXXXXX XXX XX, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
o nájmu psa k výkonu služby u Městské policie Ostrava a o uzavření smlouvy o nájmu psa 

s pronajímatelem XXXXX XXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem: 

XXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXX XXX XXX, dle přílohy č. 2 

předloženého materiálu 

  

 
RM_M 13 
Návrh na poskytnutí bezúročné zápůjčky zaměstnanci statutárního 
města Ostravy zařazeného do Městské policie Ostrava 
  
Usnesení číslo: 03561/RM1822/53 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s poskytnutím bezúročné zápůjčky k překlenutí tíživé životní situace v souladu se Statutem 

sociálního fondu zaměstnanců statutárního města Ostravy, zařazených do Městské policie 

Ostrava, zaměstnanci dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

předložit zastupitelstvu města návrh dle bodu 1) tohoto usnesení k projednání 
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 Vyřizuje: Ing. Miroslav Plaček, T: 15.04.2020 

 ředitel Městské policie Ostrava 

  
 

RM_M 20 
Návrh na vystavení objednávky na nákup respirátorů KN95 v počtu 10 
000 ks určených pro potřeby zaměstnanců statutárního města Ostravy 
zařazených do Městské policie Ostrava 
  
Usnesení číslo: 03562/RM1822/53 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
nákup respirátorů KN95určených pro potřeby zaměstnanců statutárního města Ostravy 

zařazených do Městské policie Ostrava  a uzavření objednávky č. 0989/2020/270 s firmou 

VISION SWORD s.r.o., IČO: 25856413, Těšínská 1698, Šenov 739 34,  dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

2) zmocňuje 

   

ředitele Městské policie Ostrava  

k podpisu objednávky  dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

 
  

 
RM_VZ 4 
Veřejná zakázka “Opravy a servis vozidel MPO pro rok 2020”, 
poř. č. 014/2020 
  
Usnesení číslo: 03563/RM1822/53 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

   

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

servisních služeb motorových vozidel pro Městskou policii Ostrava na dobu do 

31.12.2020 v rozsahu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 

 

BestCarServis s.r.o. 

sídlo: Dělnická 1394/51a, 735 64 Havířov 

IČO: 04967968 

 

za jednotkové ceny uvedené v předloženém materiálu 
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RM_M 7 
Schválení vystavení objednávky Hasičského záchranného sboru 
Moravskoslezského kraje pro potřebu jednotek sboru dobrovolných 
hasičů statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 03564/RM1822/53 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
vystavení objednávky na nákup výstrojních součástek pro členy jednotek sboru dobrovolných 

hasičů statutárního města Ostravy v rozsahu dle objednávky č. HSMO/OBJ/M13/2020 

v příloze č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 29 
Návrh na schválení objednávky na nákup plastových ochranných krytů 
na obličej z materiálu PET-G na ochranu zaměstnanců Městské policie 
Ostrava, Městské nemocnice Ostrava, Domovů pro seniory a Magistrátu 
města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 03565/RM1822/53 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
vystavení objednávky na společnost  IdeaHUB z. s., se sídlem Technologická 373/4, 

Pusktovec, 708 00  Ostrava, IČO 05358078 na dodání 4000 ks plastových ochranných krytů na 

obličej v celkové výši 200.000,-- Kč bez DPH dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

2) pověřuje 

  
vedoucího odboru kancelář primátora 

k podpisu objednávky dle bodu  1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Bc. Michal Bayer, T: 03.04.2020 

 vedoucí odboru kancelář primátora 
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RM_M 32 
Návrh na schválení objednávky na nákup respirátorů KN95 - FFP2 na 
ochranu zdraví pro profese uvedené v doporučení Ministerstva 
zdravotnictví 
  
Usnesení číslo: 03566/RM1822/53 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
vystavení objednávky   na společnost  CAG Electric Machinery s. r. o., se sídlem Klučovská 

232, 282 01  Český Brod, IČO 27893774 na nákup 3.200 ks respirátorů KN95 - FFP2 ve výši 

339.200,-- Kč bez DPH dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

2) pověřuje 

  
vedoucího odboru kancelář primátora 

k podpisu objednávky dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Bc. Michal Bayer, T: 01.04.2020 

 vedoucí odboru kancelář primátora 

  
3) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

- sníží účelová rezerva na krizové opatření  

na § 5213, pol. 5903, ORJ 120 o 411 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje 

na § 5213, pol 5139, ORJ 200 o 411 tis. Kč 

  

4) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

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

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 25 
Informace o vyřízení dotazu člena zastupitelstva města Ing. Zbyňka 
Šebesty, vzneseného na 13. zasedání zastupitelstva města dne 4.3.2020 
  
Usnesení číslo: 03567/RM1822/53 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) bere na vědomí 

  
informaci o vyřízení dotazu člena zastupitelstva města Ing. Zbyňka Šebesty, vzneseného na  

13. zasedání zastupitelstva města dne 4.3.2020 

  

2) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

předložit zastupitelstvu města informaci dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, MPA, T: 15.04.2020 

 vedoucí odboru legislativního a právního 

  
 

RM_M 34 
Pomoc podnikatelům ve věci ekonomických dopadů v souvislosti 
s krizovými opatřeními (epidemie COVID-19) - městské obvody 
a obchodní společnosti 
  
Usnesení číslo: 03568/RM1822/53 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) vyzývá 

  
městské obvody, 

aby příslušný orgán městského obvodu za současného individuálního posouzení každé 

jednotlivé žádosti rozhodl o poskytnutí pomoci ve formě prominutí (části) nájemného či 

pachtovného těm fyzickým a právnickým osobám, které 
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a) ke dni 13.3.2020 provozovaly živnost v provozovnách umístěných v prostorách ve 

vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřených příslušnému městskému obvodu, 

přenechaných do úplatného užívání a zároveň 

b) na základě Usnesení Vlády České republiky ze dne 14.3.2020 č. 211 o přijetí krizového 

opatření přerušily provoz v provozovnách dle písm. a), 

a to za dobu, po kterou byl provoz v provozovně v důsledku přijetí krizového opatření skutečně 

přerušen, 

dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) deklaruje 

  
že statutární město Ostrava bude městským obvodům kompenzovat ztráty příjmů z důvodu 

prominutí nájemného či pachtovného dle bodu 1) tohoto usnesení v celkové výši 50% 

  

3) vyzývá 

   

obchodní společnosti s majetkovou účastí statutárního města Ostrava, příspěvkové organizace 

SMO a městské obvody SMO, aby za současného individuálního posouzení každé jednotlivé 

žádosti poskytovaly pomoc ve formě prominutí (části) nájemného či pachtovného těm 

fyzickým a právnickým osobám, které 

 

a) ke dni 13.3.2020 provozovaly živnost v provozovnách umístěných v prostorách ve 

vlastnictví obchodní společnosti, přenechaných do úplatného užívání a zároveň 

 

b) na základě Usnesení Vlády České republiky ze dne 14.3.2020 č. 211 o přijetí krizového 

opatření přerušily provoz v provozovnách dle písm. a), 

 

a to za dobu, po kterou byl provoz v provozovně v důsledku přijetí krizového opatření skutečně 

přerušen, 

 

dle důvodové zprávy a přílohy č. 2 předloženého materiálu 
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4) rozhodla 

   

informovat obchodní společnosti s majetkovou účastí statutárního města Ostrava, že propad 

v příjmech v důsledku prominutí nájemného a pachtovného dle bodu 3) tohoto usnesení bude 

zohledněn při schvalování účetní závěrky, 

 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

 

  

 
RM_M 33 
Návrh na úpravu náplně činnosti Komise právní rady města 
  
Usnesení číslo: 03569/RM1822/53 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
úpravu náplně činnosti Komise právní rady města 

  

 
RM_M 22 
Úprava rozpočtu 
  
Usnesení číslo: 03570/RM1822/53 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
úpravu závazného ukazatele - zvýšení neinvestičního příspěvku organizaci Městská nemocnice 

Ostrava, p.o. o částku 4 264 tis. Kč dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
změnu charakteru investičního transferu poskytnutého městskému obvodu Plesná ve výši               

900 tis. Kč na rekonstrukci hřbitova na transfer neinvestiční dle důvodové zprávy předloženého 

materiálu 
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3) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

- ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ÚZ 14032, ORJ 120, org. 713 o 388 tis. Kč (A.2.) 

(A.3.) na ORJ 120, pol. 4116, ÚZ 107117015 o 23 tis. Kč 

                                                ÚZ 107517016 o 383 tis. Kč 

(A.4.) na ORJ 120, pol. 4116, ÚZ 104513013 o 709 tis. Kč 

                                                ÚZ 104113013 o 83 tis. Kč 

- ostatní investiční přijaté transfery ze SR 

(A.3.) na ORJ 120, pol. 4216, ÚZ 107117968 o 864 tis. Kč 

                                                ÚZ 107517969 o 14 696 tis. Kč 

- neinvestiční přijaté transfery od krajů 

na pol. 4122, ÚZ 13307, ORJ 120 o 295 tis. Kč (A.1.) 

- běžné výdaje 

na § 3639, pol. 5137, ORJ 260 o 81 tis. Kč o 81 tis. Kč (C.1.) 

(C.2.) na ORJ 121, § 5512, pol. 5132 o 595 tis. Kč 

                                            pol. 5163 o 1 tis. Kč 

(C.3.) na ORJ 140, § 3299, pol. 5132, ÚZ 103533063, org. 100000001 o 12 tis. Kč 

                                                             ÚZ 103133063, org. 100000001 o 2 tis. Kč 

                                                             ÚZ 103107609, org. 100000001 o 1 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5164, ÚZ 103533063, org. 100000001 o 4 tis. Kč 

                                                             ÚZ 103133063, org. 100000001 o 1 tis. Kč 

                                                             ÚZ 103107609, org. 100000001 o 1 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5175, ÚZ 103533063, org. 100000001 o 10 tis. Kč 

                                                             ÚZ 103133063, org. 100000001 o 2 tis. Kč 

                                                             ÚZ 103107609, org. 100000001 o 1 tis. Kč 

(C.6.) na ORJ 135, § 3719, pol. 5424, ÚZ 120500000, org. 113000000 o 8 tis. Kč 

                                                              ÚZ 120100000, org. 113000000 o 2 tis. Kč 

- kapitálové výdaje 

(C.4.) na ORJ 230, § 2219, pol. 6121, org. 3239 o 647 tis. Kč 

                               § 4357, pol. 6121, org. 6050 o 205 tis. Kč 

- neinvestiční transfery 

na § 3529, pol. 5336, ÚZ 13307, ORJ 170, org. 4245 o 295 tis. Kč (A.1.) 

(A.3.) na ORJ 170, § 3522, pol. 5336, ÚZ 107117015, org. 4241 o 23 tis. Kč 
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                                                             ÚZ 107517016, org. 4241 o 383 tis. Kč 

(A.4.) na ORJ 180, § 4357, pol. 5336, ÚZ 104513013, org. 43 o 709 tis. Kč 

                                                             ÚZ 104113013, org. 43 o 83 tis. Kč 

(C.5.) na ORJ 170, § 3515, pol. 5331, org. 4241 o 73 tis. Kč 

                               § 3519, pol. 5331, org. 4241 o 1 434 tis. Kč 

                               § 3522, pol. 5331, org. 4241 o 874 tis. Kč 

                               § 3534, pol. 5331, org. 4241 o 1 872 tis. Kč 

                               § 5212, pol. 5331, org. 4241 o 11 tis. Kč 

- investiční transfery 

(A.3.) na ORJ 170, § 3522, pol. 6356, ÚZ 107117968, org. 4241 o 864 tis. Kč 

                                                             ÚZ 107517969, org. 4241 o 14 696 tis. Kč 

- neinvestiční převody mezi statutárním městem a městskými obvody - výdaje 

na (A.2.) na ORJ 120, § 6330, pol. 5347, ÚZ 14032, org. 510 o 388 tis. Kč 

                                                                  ÚZ 7119, org. 510 o 50 tis. Kč 

na § 6330, pol. 5347, ÚZ 93, ORJ 120, org. 524 o 900 tis. Kč (C.7.) 

  

s n i ž u j í 

- běžné výdaje 

na § 4349, pol. 5909, ÚZ 7119, ORJ 180 o 50 tis. Kč (A.2.) 

na § 3639, pol. 5901, ORJ 260, org. 109000000 o 81 tis. Kč (C.1.) 

(C.2.) na ORJ 121, § 5512, pol. 5139 o 396 tis. Kč 

                                            pol. 5169 o 200 tis. Kč 

na § 3299, pol. 5901, ORJ 140, org. 100000000 o 34 tis. Kč (C.3.) 

na § 3639, pol. 5169, ORJ 230 o 205 tis. Kč (C.4.) 

na § 3599, pol. 5909, ORJ 170, org. 4241 o 4 264 tis. Kč (C.5.) 

na § 3719, pol. 5901, ORJ 300, org. 113000000 o 10 tis. Kč (C.6.) 

- kapitálové výdaje 

na § 6409, pol. 6901, ORJ 230, org. 8064 o 647 tis. Kč (C.4.) 

- investiční převody mezi statutárním městem a městskými obvody - výdaje 

na § 6330, pol. 6363, ÚZ 3500, ORJ 120, org. 624 o 900 tis. Kč (C.7.) 

Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky (A.2.) 

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

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 14032, org. 510 o 388 tis. Kč 

                                   ÚZ 7119, org. 510 o 50 tis. Kč 
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- zvýší běžné výdaje 

na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 14032, org. 713 o 388 tis. Kč 

                                 ÚZ 7119, org. 713 o 50 tis. Kč 

Městský obvod Plesná (C.7.) 

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

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

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

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 93, org. 524 o 900 tis. Kč 

- sníží kapitálové výdaje 

na § xxxx, pol. 6xxx, ÚZ 3500 o 900 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje 

na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 93 o 900 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 

  
 

RM_M 35 
Návrh na krácení rozpočtu běžných výdajů SMO na rok 2020 
  
Usnesení číslo: 03571/RM1822/53 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) ukládá 

  
vedoucím odvětvových odborů a řediteli Městské policie Ostrava připravit a předložit odboru 

financí a rozpočtu návrh na realizaci krácení schváleného rozpočtu běžných výdajů na rok 

2020 o 7 % 

Zodpovídají: vedoucí odvětvových odborů, ředitel Městské policie Ostrava 

Termín 30. 4. 2020 

  

2) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu předložit návrh na krácení schváleného rozpočtu běžných 

výdajů statutárního města Ostravy na rok 2020 k projednání radě města a k rozhodnutí 
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zastupitelstvu města 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 12.05.2020 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
3) vyzývá 

  
městské obvody k přijetí úsporných opatření v obdobném rozsahu dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 
RM_M 2 
Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Michálkovice, obec 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 03572/RM1822/53 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava, ve 

vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřené městskému obvodu Michálkovice, a to: 

- část pozemku p.p.č. 92/1, o výměře 660 m2, která je dle geometrického plánu č. 2250-57/2019 

oddělena a nově označena jako pozemek p.p.č. 92/25, 

- část pozemku p.p.č. 114, o výměře 88 m2, která je dle téhož geometrického plánu oddělena 

a nově označena jako pozemek p.p.č. 114/4, 

- pozemek p.č.st. 1530 

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

  

2) souhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat část nemovité věci v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava, ve 

vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřenou městskému obvodu Michálkovice, a to: 

- část pozemku p.p.č. 92/1, o výměře 178 m2, která je dle geometrického plánu č. 2250-57/2019 

oddělena a nově označena jako pozemek p.p.č. 92/26 

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

  

3) souhlasí 
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s návrhem na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava, ve 

vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřené městskému obvodu Michálkovice, a to: 

- část pozemku p.p.č. 92/1, o výměře 302 m2, která je dle geometrického plánu č. 2250-57/2019 

oddělena a nově označena jako pozemek p.p.č. 92/27, 

- pozemek p.č.st. 1499 

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

  

4) souhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat část nemovité věci v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava, ve 

vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřenou městskému obvodu Michálkovice, a to: 

- část pozemku p.p.č. 92/1, o výměře 374 m2, která je dle geometrického plánu č. 2250-57/2019 

oddělena a nově označena jako pozemek p.p.č. 92/28 

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

  

5) ukládá 

   

náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

předložit návrh dle bodů 1) až 4) zastupitelstvu města k rozhodnutí 

 

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 15.04.2020 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 5 
Návrh na záměr města prodat část pozemku v k.ú. Lhotka u Ostravy, 
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 03573/RM1822/53 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat část pozemku parc. č. 418/4  v k. ú. Lhotka u Ostravy, obec 

Ostrava, 

nově označenou dle geometrického plánu č. 1053-12/2020, vyhotoveného pro k.ú. Lhotka 
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u Ostravy, jako pozemek parc. č. 418/5 o výměře 1730 m2  

 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu 

 

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

 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 15.04.2020 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 6 
Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k. ú. Proskovice                  
a v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 03574/RM1822/53 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat 

část pozemku parc.č. 154/1 o výměře 115 m2 v k.ú. Proskovice, obec Ostrava, ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy, svěřenou městskému obvodu, dle geometrického plánu           č. 

895-34/2019, vyhotoveného pro k.ú. Proskovice a nově označenou jako pozemek                   

parc.č. 154/9 

 

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

 

  

2) souhlasí 

   

s návrhem na záměr města prodat níže uvedené nemovité věci v k.ú. Moravská Ostrava, obec 

Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu, a to: 

 

- část pozemku parc.č. 1064/1 o výměře 14 m2, dle zákresu ve snímku, který je přílohou 

č. 3/3 předloženého materiálu 

 

- část pozemku parc.č. 1064/1 o výměře 14 m2, dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 3/3 

předloženého materiálu 
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s tím, že předmětem prodeje mohou být všechny výše uvedené nemovité věci společně, nebo 

kterákoliv z nich jednotlivě,  jednomu nebo i vícero zájemcům, přičemž zároveň  doporučuje 

zastupitelstvu města, aby si vyhradilo právo, kdykoliv tento záměr zrušit   

 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodů 1) - 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 15.04.2020 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 8 
Návrh přijmout darem nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava, obec 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 03575/RM1822/53 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

   

s návrhem přijmout darem nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, a to pozemky: 

 

- parc.č. 72/2, 

- parc.č. 72/3, 

 

od vlastníka OKK Koksovny, a.s., IČO 476 75 829, sídlo Koksární 1112, Přívoz, 702 00 

Ostrava 

 

a uzavřít darovací smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 15.04.2020 

 vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 9 
Návrh koupit pozemek p.p.č. 1017/12 v k.ú. Zábřeh nad Odrou a návrh 
svěřit pozemek městskému obvodu Ostrava-Jih 
  
Usnesení číslo: 03576/RM1822/53 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

   

s návrhem koupit 

 

pozemek p.p.č. 1017/12 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava 

 

ze společného jmění manželů XXXXXX XXXXXX, rok narození XXXX a XXXX 

XXXXXXXX, rok narození XXXX, oba bydliště XX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX 

XXX XX XXXXXXXXXX 

 

za cenu obvyklou ve výši 42.730,- Kč 

 

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

 

  

2) doporučuje 

   

zastupitelstvu města 

 

vyhradit si rozhodnutí označit pozemek uvedený v bodě 1) návrhu usnesení  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 

 

  

3) doporučuje 

   

zastupitelstvu města 

 

označit pozemek uvedený v bodě 1) návrhu usnesení, 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 
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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 10 
Návrh na uzavření Dodatku č. 1 k Rámcové smlouvě ev. č. 1410/2018/MJ 
  
Usnesení číslo: 03577/RM1822/53 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

   

zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o uzavření dodatku č. 1 k  Rámcové smlouvě ev. č. 1410/2018/MJ,  uzavřené mezi 

Moravskoslezským krajem, sídlo 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO 708 90 692 a statutárním 

městem Ostrava, sídlo Prokešovo náměstí 8, 729 30, Ostrava, IČO 008 45 451 o spolupráci při 

přípravě a realizaci významných dopravních staveb, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 15.04.2020 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 11 
Návrh na záměr města prodat části pozemků v k.ú. Nová Ves u Ostravy, 
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 03578/RM1822/53 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
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1) souhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava: 

- část pozemku p.p.č. 469/1 o výměře 434 m2, díl „a“, 

- část pozemku p.p.č. 427 o výměře 220 m2, díl „b“, 

které jsou odděleny, sloučeny a nově označeny dle geometrického plánu č. 963-94/2019 jako 

pozemek p.p.č.469/15 o výměře 654 m2, k.ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava, 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu 

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

  

2) souhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava: 

- část pozemku p.p.č. 469/1 o výměře 492 m2, díl „c“, 

- část pozemku p.p.č. 427 o výměře 170 m2, díl „d“, 

které jsou odděleny, sloučeny a nově označeny dle geometrického plánu č. 963-94/2019 jako 

pozemek p.p.č.469/14 o výměře 662 m2, k.ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava, 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu 

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

  

3) souhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava: 

- část pozemku p.p.č. 469/1 o výměře 633 m2, díl „e“, 

- část pozemku p.p.č. 427 o výměře 46 m2, díl „f“, 

které jsou odděleny, sloučeny a nově označeny dle geometrického plánu č. 963-94/2019 jako 

pozemek p.p.č.469/13 o výměře 679 m2, k.ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava, 
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ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu 

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

  

4) souhlasí 

   

s návrhem na záměr města prodat v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava část pozemku 

p.p.č. 427, nově označenou dle geometrického plánu č. 963-94/2019 jako pozemek                  

p.p.č. 427/2 o výměře 654 m2, k.ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava 

 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu 

 

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

 

  

5) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodu 1) - 4) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 15.04.2020 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 14 
Návrh na záměr města nepronajmout nemovité věci v k. ú. Moravská 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 03579/RM1822/53 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

   

že nemá záměr pronajmout: 

 

• pozemek parc. č. 2976/1, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 908 m2, 

• pozemek parc. č. 2976/6, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 199 m2, jehož součástí je 

budova bez čp/če - jiná stavba, 

 

vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

 

dle zákresu ve snímku, který je součástí přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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RM_M 17 
Návrh na souhlas s umístěním stavby, uzavření smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti a smlouvy o zřízení služebnosti s 
oprávněnými: OVANET a.s., CETIN a.s. 
  
Usnesení číslo: 03580/RM1822/53 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

   

s umístěním stavby podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě do pozemků: 

 

p. p. č. 732/72 - ostatní plocha, zeleň, 

p. p. č. 736/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 736/8 - ostatní plocha, zeleň, 

p. p. č. 736/17 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 736/38 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 736/40 - ostatní plocha, silnice, 

p. p. č. 736/41 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, pro: 

 

OVANET a.s. 

se sídlem Hájkova 1100/13, Přívoz, 702 00 Ostrava 

IČO: 25857568 

 

v rámci stavby “Přeložení nadzemních tras: MDKS Výškovická x U studia”, dle situačního 

výkresu, který je přílohou č. 1/4 předloženého materiálu  

 

  

2) rozhodla 

   

na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - zřízení 

a provozování podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě k pozemkům: 

 

p. p. č. 732/72 - ostatní plocha, zeleň, 

p. p. č. 736/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 736/8 - ostatní plocha, zeleň, 

p. p. č. 736/17 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 736/38 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 736/40 - ostatní plocha, silnice, 

p. p. č. 736/41 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, s budoucím oprávněným: 
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OVANET a.s. 

se sídlem Hájkova 1100/13, Přívoz, 702 00 Ostrava 

IČO: 25857568 

 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

 

  

3) souhlasí 

   

s umístěním stavby podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě do pozemků: 

 

p. p. č. 100/37 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 136/1 - ostatní plocha, jiná plocha, 

p. p. č. 136/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 455/76 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 612/18 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 612/124 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 612/125 - ostatní plocha, zeleň, 

p. p. č. 613/50 - ostatní plocha, zeleň, 

p. p. č. 613/96 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 613/97 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 736/3 - ostatní plocha, zeleň, 

p. p. č. 736/15 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 736/24 - ostatní plocha, jiná plocha, 

p. p. č. 1226/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 1226/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, pro: 

 

OVANET a.s. 

se sídlem Hájkova 1100/13, Přívoz, 702 00 Ostrava 

IČO: 25857568 

 

v rámci stavby “Přeložení nadzemních tras TRASA C: Plzeňská x ÚMOb Jih”, dle 

situačních výkresů, které jsou přílohou č. 3/4 předloženého materiálu   

 

  

4) rozhodla 

   

na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - zřízení 

a provozování podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě k pozemkům: 

 

p. p. č. 100/37 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 136/1 - ostatní plocha, jiná plocha, 

p. p. č. 136/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 455/76 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 612/18 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 612/124 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
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p. p. č. 612/125 - ostatní plocha, zeleň, 

p. p. č. 613/50 - ostatní plocha, zeleň, 

p. p. č. 613/96 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 613/97 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 736/3 - ostatní plocha, zeleň, 

p. p. č. 736/15 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 736/24 - ostatní plocha, jiná plocha, 

p. p. č. 1226/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 1226/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, s budoucím oprávněným: 

 

OVANET a.s. 

se sídlem Hájkova 1100/13, Přívoz, 702 00 Ostrava 

IČO: 25857568 

 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

 

  

5) rozhodla 

   

na straně vlastníka zřídit služebnost a uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti - 

zřízení a provozování podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě           k 

pozemku: 

 

parc. č. 337 - ostatní plocha, zeleň, 

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

 

CETIN a.s. 

se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 

IČO: 04084063 

 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu    

  

 
RM_M 18 
Návrh na souhlas s umístěním stavby, uzavření smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti a smlouvy o zřízení služebnosti 
s oprávněnými: UPC Česká republika, s.r.o., OVANET a.s., CETIN a.s. 
  
Usnesení číslo: 03581/RM1822/53 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně vlastníka zřídit služebnost a uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti - zřízení 

a provozování podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě k pozemku: 
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parc. č. 1539/11 - ostatní plocha, jiná plocha, 

v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, s oprávněným: 

 

UPC Česká republika, s.r.o. 

se sídlem Praha 4 - Nusle, Závišova 502/5, PSČ 140 00 

IČO: 00562262 

 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

 

  

2) souhlasí 

   

s umístěním stavby podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě do pozemků: 

 

p. p. č. 203/5 - ostatní plocha, dráha, 

p. p. č. 371/54 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 371/94 - ostatní plocha, zeleň, 

v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava, 

parc. č. 100/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 100/11 - ostatní plocha, zeleň, 

parc. č. 100/58 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 100/104 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 100/108 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 100/109 - ostatní plocha, zeleň, 

parc. č. 100/126 - ostatní plocha, zeleň, 

v k. ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, pro: 

 

OVANET a.s. 

se sídlem Hájkova 1100/13, Přívoz, 702 00 Ostrava 

IČO: 25857568 

 

v rámci stavby “Přeložení nadzemních tras: kruhový objezd Hrabůvka x Möbelix”, dle 

situačních výkresů, které jsou přílohou č.  3/4 předloženého materiálu 

 

  

3) rozhodla 

   

na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - zřízení 

a provozování podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě k pozemkům: 

 

p. p. č. 203/5 - ostatní plocha, dráha, 

p. p. č. 371/54 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 371/94 - ostatní plocha, zeleň, 

v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava, 

parc. č. 100/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 100/11 - ostatní plocha, zeleň, 

parc. č. 100/58 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
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parc. č. 100/104 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 100/108 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 100/109 - ostatní plocha, zeleň, 

parc. č. 100/126 - ostatní plocha, zeleň, 

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

 

OVANET a.s. 

se sídlem Hájkova 1100/13, Přívoz, 702 00 Ostrava 

IČO: 25857568 

 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

 

  

4) souhlasí 

   

s umístěním stavby podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě do pozemku: 

parc. č. 806/13 - orná půda, 

 

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

 

CETIN a.s. 

se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 

IČO: 04084063 

 

v rámci stavby “VPIC Ostrava, Krmelínská, přechod”, dle situačního výkresu, který je přílohou 

č. 5/4 předloženého materiálu  

 

  

5) rozhodla 

   

na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - zřízení 

a provozování podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě k pozemku: 

 

parc. č. 806/13 - orná půda, 

v k. ú. Nová Bělá, obec Ostrava, s budoucím oprávněným: 

 

CETIN a.s. 

se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 

IČO: 04084063 

 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu  
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RM_M 21 
Návrh na uzavření dohody o ukončení nájmu nebytových prostor              
v k. ú. Přívoz 
  
Usnesení číslo: 03582/RM1822/53 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně pronajímatele o uzavření dohody o ukončení nájmu nebytových prostor založeném 

Smlouvou o nájmu nebytových prostor ev. č. 0971/2003/MJ ze dne 01.07.2003, ve znění 

dodatku č. 1 ze dne 28.12.2004, dodatku č. 2 ze dne 09.12.2005, dodatku č. 3 ze dne 

02.03.2011, dodatku č. 4 ze dne 14.11.2019, uzavřenou s XXXXX XXXXXXXXX XXXX XX 

XX XXXXX XXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX 

X XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXX 

XXXXXXXX XXXXXX XXX XXX XXXXXXXXXXXXXXXXX, jejímž předmětem je 

pronájem nebytových prostor v 2. nadzemním podlaží, a to: 

 

místnost č. 1 o výměře 5,6 m2, 

místnost č. 2 o výměře 4,8 m2, 

v objektu označeného „V1 a V2“ budovy č. p. 321 - jiná stavba - na pozemku p. č. st. 169, 

zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Přívoz, obec Ostrava (areál Wattova), 

k datu 30. 4. 2020, 

 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu. 

  

  

 
RM_M 24 
Návrh na uzavření nájemní smlouvy v k.ú. Mariánské Hory, obec 
Ostrava, a návrh na uzavření nájemní smlouvy v k.ú. Muglinov, obec 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 03583/RM1822/53 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu k části pozemku parc. č. p. 728/27, ostatní 

plocha, ostatní komunikace, o výměře 224 m2, k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, 

s DANKAR, s. r. o., IČO: 61944858, sídlem Pašerových 2029/2, 709 00             Ostrava-

Mariánské Hory, 
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za účelem užívání částí pozemku k parkování prezentačních vozidel, za nájemné ve výši             

80,- Kč/m2/rok, tj. 17 920,- Kč/rok + DPH v zákonné výši, 

na dobu neurčitou, 

 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu. 

  

2) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu k pozemku parc. č. p. 478, ostatní plocha, jiná 

plocha, o výměře 246 m2, k. ú. Muglinov, obec Ostrava, 

s panem XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXX 

XXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX, 

 

za účelem užívání pozemku jako okrasná a ovocná zahrada, 

za nájemné ve výši 10,- Kč/m2/rok, tj. 2 460,- Kč/rok, 

na dobu neurčitou, 

 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu. 

  

 
RM_M 27 
Návrh na souhlas s umístěním inženýrské sítě do pozemku ve 
vlastnictví statutárního města Ostravy, návrh na uzavření smlouvy 
o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a návrh na uzavření nájemní 
smlouvy se společností Optima Business Brokers s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 03584/RM1822/53 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

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

parc. č. 105/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

v k. ú. Kunčice nad Ostravicí, obec Ostrava, 

 

pro: 

 

Optima Business Brokers s.r.o. 

se sídlem Gabrielská 3331/3, Smíchov, 150 00 Praha 5 

IČO:  284 28 765 
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v rámci stavby “Myčka osobních automobilů Ostrava - Kunčice”, a to dle situačního snímku, 

který je přílohou č. 1/2 předloženého materiálu 

 

  

2) rozhodla 

   

na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - zřízení, vedení, 

provozování a údržby NTL plynovodu v pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

 

parc. č. 105/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

v k. ú. Kunčice nad Ostravicí, obec Ostrava, s budoucím oprávněným: 

 

Optima Business Brokers s.r.o. 

se sídlem Gabrielská 3331/3, Smíchov, 150 00 Praha 5 

IČO:  284 28 765 

 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

   

na straně pronajímatele 

 

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

parc. č. 105/2, ost. plocha - ost. komunikace, o výměře 6,50 m2 v k. ú. Kunčice nad Ostravicí, 

obec Ostrava (ul. Na Rovince) 

se společností 

 

Optima Business Brokers s.r.o. 

 se sídlem: Gabrielská 3331/3, Smíchov, 150 00 Praha 5 

IČO: 284 28 765 

 

za účelem vybudování NTL plynovodu v rámci realizace stavby “Myčka osobních automobilů 

Ostrava - Kunčice”, za nájemné ve výši 90,- Kč/m2/rok, tj. 585,- Kč/ročně, na dobu určitou, 

a to ode dne účinnosti smlouvy do dne, který předchází dni právních účinků zápisu služebnosti 

inženýrské sítě - NTL plynovodu do veřejného seznamu, nejpozději do 31. 8. 2022, 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 28 
Návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemku ve 
vlastnictví Moravskoslezského kraje, s investorem stavby Euro Mall 
City s.r.o. pro Statutární město Ostrava 
  
Usnesení číslo: 03585/RM1822/53 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
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1) rozhodla 

  
na straně oprávněného uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene zřízení, provozování, 

udržování  kabelového vedení světelně signalizačního zařízení k pozemku: 

parc. č. 971/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k. ú. Přívoz, obec Ostrava s povinným: 

Moravskoslezský kraj 

se sídlem ul. 28. října 117, 702 18  Ostrava, IČO 70890692 

a s investorem stavby: 

Euro Mall City s.r.o. 

se sídlem Karolinská 650/1, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO 27864600 

v rámci stavby “OUTLET ARENA MORAVIA, SO 915 - Úprava křižovatky č. 1088 

Hlučínská x Slovenská” dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 31 
Schválení příkazní smlouvy na nadlimitní čištění 
  
Usnesení číslo: 03586/RM1822/53 

(zn.předkl.) 
09 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Příkazní smlouvy se společností Ostravské komunikace, a.s., IČO 25396544, se 

sídlem Novoveská 1266/25, Ostrava - Mariánské Hory, PSČ 709 00, na nadlimitní čištění 

silnic I-III třídy na území města Ostravy dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

sníží rezerva na předfinancování a spolufinancování projektů: 

§ 6409, pol. 5901, ÚZ 6330, ORJ 120                                            o 5.000 tis. Kč 
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zvýší běžné výdaje na: 

§ 2212, pol. 5169, ÚZ 6330, ORJ 100                                            o 5.000 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 19 
Prováděcí smlouva na technickou podporu produktu VMware se spol. 
Com-Sys TRADE spol. s r.o. 
  
Usnesení číslo: 03587/RM1822/53 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření prováděcí smlouvy č. 2020 - 011 k Rámcové smlouvě na pořizování licencí k 

produktům VMware a souvisejících služeb ze dne 29. 9. 2016 se spol. Com-Sys TRADE                 

spol.s r.o. se sídlem: Jagellonská 2427/19, Vinohrady, 130 00 Praha 3, IČO: 16188781 za cenu 

548 590,89 Kč bez DPH dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 26 
Vystavení objednávky školení vůči VERA, spol. s r.o. 
  
Usnesení číslo: 03588/RM1822/53 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a vystavení objednávky na školení vůči společnosti 

VERA, spol. s r.o., se sídlem: Lužná 2, Praha 6 – Vokovice, IČO: 62587978 za cenu nejvýše 

přípustnou 145.980,- Kč bez DPH dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

 

 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 36/43  
  

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 30 
Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo a smlouvě příkazní 
ev.č. 2348/2018/OI/VZKU 
  
Usnesení číslo: 03589/RM1822/53 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 09348/RM1418/129 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo a smlouvě příkazní, ev.č. 2348/2018/OI/VZKU, ze 

dne 28. 6. 2018 uzavřené mezi statutárním městem Ostrava a XXXXX XXXXXXXXX, 

fyzickou osobou podnikající, se sídlem Na Stuchlíkovci 738, 735 14 Orlová-Lutyně,                  

IČO: 753 79 007 dle přílohy č. 2 tohoto materiálu  

  

 
RM_M 15 
Návrh na uzavření Dodatku č. 1ke smlouvě o dílo č. 2911/2019/OI/VZKÚ 
na realizaci stavby ,,Výstavba hasičské zbrojnice pro SDH Ostrava - 
Proskovice´´ 
  
Usnesení číslo: 03590/RM1822/53 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 1ke Smlouvě o dílo č. 2911/2019/OI/VZKÚ ze dne 10.10.2019 mezi 

statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30  Ostrava, IČO: 00845451 a společností 

OSTRAVSKÉ STAVBY a.s., Karoliny Světlé 958/11, 702 00  Ostrava - Přívoz,                    

IČO: 64610225, na realizaci stavby ,,Výstavba hasičské zbrojnice pro SDH Ostrava - 

Proskovice´´, kterým se upravuje předmět smlouvy, bez změny ceny, dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu. 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 37/43  
  

 

 
RM_VZ 3 
Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy          
o dílo Rekonstrukce okruhu nemrznoucí směsi solárního kolektoru pro 
ohřev teplé vody – Čtyřlístek Ostrava Muglinov 
  
Usnesení číslo: 03591/RM1822/53 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání zakázky malého rozsahu a o uzavření smlouvy o dílo s Petrem Svobodou, sídlo 

Datyňská 220/2c, 736 01, Havířov - Dolní Datyně, IČO: 10034285 za cenu nejvýše přípustnou 

246.470,80 Kč bez DPH dle přílohy č. 1 tohoto materiálu. 

  

 
RM_VZ 5 
Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření Smlouvy  o 
dílo a smlouvy příkazní na zpracování projektové dokumentace             a 
výkon inženýrské činnosti pro realizaci akce “Demolice objektu na 
Černé louce” 
  
Usnesení číslo: 03592/RM1822/53 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

zpracování dokumentace a výkon inženýrské činnosti k akci ”Demolice objektu na Černé louce 

(PD+IČ)” se zhotovitelem: 

I SBA Invest s.r.o., Chopinova 576/1, 702 00  Ostrava, IČO: 25355899 

za cenu nejvýše přípustnou 234.000,00 Kč bez DPH dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 
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RM_VZ 7 
Veřejná zakázka “ZOO Ostrava - expozice makaků, gibonů a kopytníků 
(TDS+BOZP)”, poř. č. 019/2020 
  
Usnesení číslo: 03593/RM1822/53 

(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 bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci na staveništi včetně vypracování Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

na staveništi při realizaci stavby „Expozice makaků lvích, gibonů a kopytníků“ v areálu ZOO 

Ostrava, k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

s dodavatelem: 

INKOS-OSTRAVA, a.s. 

se sídlem: Ostrava - Moravská Ostrava, Havlíčkovo nábřeží 696/22, PSČ 70152 

IČO: 48394637 

za cenu nejvýše přípustnou 576.000,- Kč bez DPH 

  

 
RM_M 23 
Návrh: “Podmínky Programu na zachování a obnovu kulturních 
památek a významných městských staveb z rozpočtu statutárního 
města Ostravy”, včetně výzvy a jejich vyhlášení 
  
Usnesení číslo: 03594/RM1822/53 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit “Podmínky Programu na zachování a obnovu kulturních památek a významných 

městských staveb z rozpočtu statutárního města Ostravy” - dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 
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2) doporučuje 

   

zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o vyhlášení dotačního Programu na zachování a obnovu kulturních památek       a 

významných městských staveb z rozpočtu statutárního města Ostravy” - dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

 

  

3) doporučuje 

   

zastupitelstvu města 

 

schválit výzvu č. 1 - Městské domy a industriální dědictví - dle přílohy č. 2 předloženého 

materiálu 

 

  

4) doporučuje 

   

zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o vyhlášení výzvy č. 1 - Městské domy a industriální dědictví - dle přílohy č. 2 

předloženého materiálu 

 

  

6) ukládá 

   

náměstkyni primátora Mgr. Zuzaně Bajgarové 

předložit zastupitelstvu města ke schválení bod 1) a 3) tohoto usnesení a k rozhodnutí bod 2) 

a 4) tohoto usnesení 

 

  

 Vyřizuje: Ing.arch. Cyril Vltavský, MPA, T: 15.04.2020 

 vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu 

  
 

RM_M 36 
Návrh schválení žádostí o peněžitou pomoc do výše 20 000 Kč pro 
zmírnění dopadů krizového opatření v souvislosti s epidemií COVID-19 - 
II kolo 
  
Usnesení číslo: 03595/RM1822/53 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 



Statutární město Ostrava 
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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 s úpravou 

  

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 s úpravou 

  

3) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se snižuje rozpočtová rezerva 

na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o   6 028 tis. Kč 

zvyšují neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám 

na § 3639, pol. 5212, ÚZ 5213, ORJ 120 o 4 466 tis. Kč 

zvyšují neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám 

na § 3639, pol. 5213, ÚZ 5213, ORJ 120 o 1 562 tis. Kč 

  

4) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 3) tohoto usnesení 

  

 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 s úpravou 

na účty subjektů uvedené v žádostech o peněžitou pomoc 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 17.04.2020 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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RM_M 37 
Návrh na nařízení města č. 2/2020, kterým se stanoví zákaz šíření 
reklamy na veřejně přístupných místech mimo provozovnu 
  
Usnesení číslo: 03596/RM1822/53 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
1) vydává 

 

 

 

nařízení města č. 2/2020, kterým se stanoví zákaz šíření reklamy komunikačními médii 

na veřejně přístupných místech mimo provozovnu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

 
  

2) ukládá 

   

vedoucímu odboru kancelář primátora 

zajistit mediální kampaň k informování veřejnosti o vydaném nařízení 

 

  

 Vyřizuje: Mgr. Bc. Michal Bayer, T: 30.04.2020 

 vedoucí odboru kancelář primátora 

  
 

RM_VZ 1 
Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu na nákup 
kopírovacího stroje k obměně vybavení rozmnožovny magistrátu 
  
Usnesení číslo: 03597/RM1822/53 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu firmě CANON CZ s.r.o., Jankovcova 1595/14, Praha 

7, 170 00, IČO: 61501484, na zakoupení barevné kopírky za cenu nejvýše přípustnou              

141.003 Kč s DPH, dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

2) zmocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy 

k podpisu objednávky dle bodu 1) tohoto usnesení 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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 Vyřizuje: Ing. René Bartoš,  

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 
RM_VZ 6 
Veřejná zakázka “Právní služby - Podpora veřejné dopravy”,                  
poř. č. 55/2020 
  
Usnesení číslo: 03598/RM1822/53 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

- snižuje rozpočtová  rezerva 

  na § 6409, pol. 5901, ORJ 120                  o 847 tis. Kč 

- zvyšují běžné výdaje 

  na § 6171, pol. 5166, ORJ 130                  o 847 tis. Kč 

  

2) rozhodla 

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

právních služeb statutárnímu městu Ostrava v rozsahu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

se společností: 

MT Legal s.r.o., advokátní kancelář 

se sídlem: Jakubská 121/1, 602 00 Brno 

IČO: 28305043 

za cenu nejvýše přípustnou 2.000.000,- Kč bez DPH 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.03.2020 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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