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Přehled usnesení rady m ěsta dle čísel ze dne: 07.04.2020  
  
Číslo usnesení  
  

Materiál  Název zn.předkl.  

03599/RM1822/54 RM_M 0 Schválení programu 54. schůze rady města konané 
dne 07.04.2020 

35 

03600/RM1822/54 RM_M 1 Přijetí finančního daru do Fondu pro děti ohrožené 
znečištěním ovzduší a na realizaci projektu 
“Revitalizace prostoru před pavilonem A na Černé 
louce” od společnosti OKK Koksovny, a.s. 

80 

03601/RM1822/54 RM_M 2 Poskytnutí finančních prostředků z rezervy 
n  rozvoj a obnovu bytového fondu ve vlastnictví 
SMO a z účelové rezervy na předfinancování 
a  spolufinancování projektů 

08 

03602/RM1822/54 RM_M 3 Návrh na uzavření smluvních vztahů s ČEZ 
Distribuce, a.s. v souvislosti se stavbami odboru 
investičního zahrnutými do kapitálového rozpočtu 
statutárního města Ostravy 

05 

03603/RM1822/54 RM_M 4 Poskytnutí bezúročných zápůjček za účelem 
předfinancování výdajů na pořízení kotlů v rámci 
dotačního programu „Kotlíkové dotace 
v Moravskoslezském kraji - 3. výzva” 

80 

03604/RM1822/54 RM_M 5 Úprava rozpočtu 07 
03605/RM1822/54 RM_M 6 Objednávka licencí k prémiovým reportážím 

o aktuálním dění v Ostravě u POLAR televize 
Ostrava, s.r.o., vysílaným v termínu od 23. 3. 
do 30. 4. 2020 

01 

03606/RM1822/54 RM_M 7 Udělení předchozího souhlasu s nabytím daru 
do vlastnictví Knihovny města Ostravy, p. o. 

42 

03607/RM1822/54 RM_M 8 Návrh na záměr města neprodat nemovité věci 
v k. ú. Přívoz, návrh na záměr města neprodat 
a nesměnit nemovitou věc v k. ú. Poruba a návrh 
na záměr města neprodat nemovitou věc v k. ú. 
Pustkovec, vše obec Ostrava 

08 

03608/RM1822/54 RM_M 10 Návrh na svěření pozemků MOb Petřkovice, MOb 
Mariánské Hory a Hulváky a MOb Nová Ves 
a odejmutí pozemku MOb Ostrava-Jih 

08 

03609/RM1822/54 RM_M 11 Návrh na uzavření smluvních vztahů s Českou 
republikou - Státním pozemkovým úřadem 
a GasNet, s.r.o. v souvislosti se stavbami odboru 
investičního zahrnutými do kapitálového rozpočtu 
statutárního města Ostravy 

05 

03610/RM1822/54 RM_M 12 Odvolání a jmenování členů pracovní skupiny rady 
města - „Systém sdružených nákupů“ 

90 
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03611/RM1822/54 RM_M 13 Návrh na vyřazení a likvidaci neupotřebitelných 
movitých věcí statutárního města Ostravy, 
předaného k hospodaření právnické osobě Městská 
nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, 
IČO 00635162, se sídlem Nemocniční 898/20a, 
728 80 Ostrava - Moravská Ostrava 

40 

03612/RM1822/54 RM_M 14 Udělení předchozího souhlasu s nabytím daru 
do vlastnictví právnické osoby Domov pro seniory 
Kamenec, Slezská Ostrava, IČO 70631816, 
se sídlem Bohumínská 1056/71, 710 00 Ostrava - 
Slezská Ostrava 

40 

03613/RM1822/54 RM_M 16 Návrh na zrušení části usnesení, návrh na souhlas 
s umístěním inženýrské sítě do pozemků 
ve vlastnictví SMO a návrh na uzavření smlouvy 
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
pro společnost GasNet, s.r.o. 

08 

03614/RM1822/54 RM_M 17 Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě 
o zřízení věcného břemene pro společnost Veolia 
Energie ČR, a.s. 

08 

03615/RM1822/54 RM_M 18 Návrh na souhlas s umístěním stavby, uzavření 
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 
a smlouvy o zřízení služebnosti s T-Mobile Czech 
Republic a.s. a CETIN a.s. 

08 

03616/RM1822/54 RM_M 19 Návrh na uzavření smlouvy o uzavření budoucí 
smlouvy o zřízení věcného břemene v souvislosti 
se stavbou zahrnutou do rozpočtu statutárního 
města Ostravy 

05 

03617/RM1822/54 RM_M 20 Úprava rozpočtu - výdaje na krizová opatření 07 
03618/RM1822/54 RM_VZ 1 Veřejná zakázka „Rozšíření primárního datového 

úložiště“ poř. č. 023/2020 
83 

03619/RM1822/54 RM_VZ 2 Smlouva o centralizovaném zadávání - dodávky 
obalového materiálu, jednorázových papírových 
výrobků, drogerie a čisticích prostředků pro SMO 
a městské organizace 

90 

03620/RM1822/54 RM_VZ 3 Veřejná zakázka „Obnova výpočetní techniky - 
PC”, poř. č. 022/2020 

83 

03621/RM1822/54 RM_M 21 Pravidla pro periodické hodnocení ředitelů 
školských příspěvkových organizací zřizovaných 
statutárním městem Ostrava 

91 

03622/RM1822/54 RM_M 22 Návrh na uzavření nájemní smlouvy na část 
budovy č. p. 1183, která je součástí pozemku 
parc. č. 3083 v k. ú. Moravská Ostrava, obec 
Ostrava 

08 

03623/RM1822/54 RM_M 23 Zaměr přijetí dlouhodobého úvěru ve výši 
100 mil. Kč pro městský obvod Mariánské Hory 
a Hulváky 

07 

03624/RM1822/54 RM_M 24 Návrh na záměr pachtu pozemků v k. ú. Mošnov, 
obec Mošnov a k. ú. Harty, obec Petřvald 

08 
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03625/RM1822/54 RM_M 25 Návrh na schválení objednávky na nákup 
respirátorů - Protective mask KN95 na ochranu 
zdraví pro složky integrovaného záchranného 
systému a zaměstnance statutárního města Ostravy 

01 

03626/RM1822/54 RM_M 26 Návrh schválení žádostí o peněžitou pomoc 
do výše 20 000 Kč pro zmírnění dopadů krizového 
opatření v souvislosti s epidemií COVID-19 - III 
kolo 

38 

03627/RM1822/54 RM_M 27 Návrh na schválení objednávky na nákup 
obličejové respirační roušky KN95 - FFP2 
na ochranu zdraví pro profese uvedené 
v doporučení Ministerstva zdravotnictví 

01 

03628/RM1822/54 RM_M 28 Odmítnutí žádostí podaných v rámci vyhlášené 
výzvy v oblasti kultury „75. výročí osvobození 
Ostravy” 

87 

03629/RM1822/54 RM_M 29 Výpověď Smlouvy o poskytování právních služeb 
ev. č. 0471/2010/MP 

25 

03630/RM1822/54 RM_VZ 4 VZMR Rozšíření serverové infrastruktury - Total 
Service a.s. 

83 

03631/RM1822/54 RM_VZ 5 Veřejné zakázky „Městská nemocnice Ostrava - 
Modernizace pavilonu E2”, poř. č. 181/2019 
a “Městská nemocnice Ostrava - Modernizace 
pavilonu E2 (TDS + BOZP)”, poř. č. 212/2019 

05 

03632/RM1822/54 RM_VZ 6 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 
na zpracování studie „Zabezpečení budovy Nové 
radnice - část: Recepce” 

89 

03633/RM1822/54 RM_M 30 Návrh na zahájení činnosti spojené s možnou 
změnou Obecně závazné vyhlášky statutárního 
města Ostrava č. 21/2019, o místním poplatku 
z pobytu 

28 

  
Materiály, které byly staženy: 
  

Materiál  
  

Název zn.předkl.  

 RM_M 9 Návrh na uzavření nájemní smlouvy na pronájem 
pozemků v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

08 

 RM_M 15 Odstoupení od smlouvy o poskytování právních 
služeb ev. č. 0471/2010/MP 

25 
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RM_M 0 
Schválení programu 54. sch ůze rady m ěsta konané dne 07.04.2020 
  
Usnesení číslo: 03599/RM1822/54 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

program 54. schůze rady města konané dne 07.04.2020 

  
 

RM_M 1 
Přijetí finan čního daru do Fondu pro d ěti ohrožené zne čištěním ovzduší 
a na realizaci projektu „ Revitalizace prostoru p řed pavilonem A na Černé 
louce” od spole čnosti OKK Koksovny, a.s. 
  
Usnesení číslo: 03600/RM1822/54 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

na straně obdarovaného o přijetí daru do Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší ve výši 
500.000,- Kč a o přijetí daru na realizaci projektu: „Revitalizace prostoru před pavilonem A 
na Černé louce“ ve výši 500.000,- Kč od právnické osoby OKK Koksovny, a.s.; 
Koksární ulice 1112, 702 24 Ostrava-Přívoz, IČO: 47675829, dle důvodové zprávy 
předloženého materiálu a o uzavření darovacích smluv s výše uvedenou právnickou osobou 
dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 2 
Poskytnutí finan čních prost ředků z rezervy na rozvoj a obnovu bytového 
fondu ve vlastnictví SMO a z ú čelové rezervy na p ředfinancování 
a spolufinancování projekt ů 
  
Usnesení číslo: 03601/RM1822/54 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se 

snižuje 
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- účelová rezerva na obnovu a rozvoj bytového fondu na § 6409, pol. 5901, ÚZ 3612, ORJ 120 
o 27 830 tis. Kč 

- účelová rezerva na předfinancování a spolufinancování projektů na § 6409, pol. 5901, 
ÚZ 6330, ORJ 120 o 9 606 tis. Kč 

zvyšují 

- investiční převody mezi statutárním městem a městskými obvody - výdaje 

na ORJ 120, § 6330, pol. 6363, ÚZ 3612, org. 617 o 6 062 tis. Kč 
na ORJ 120, § 6330, pol. 6363, ÚZ 3612, org. 605 o 8 500 tis. Kč 
na ORJ 120, § 6330, pol. 6363, ÚZ 3612, org. 610 o 9 996 tis. Kč 
na ORJ 120, § 6330, pol. 6363, ÚZ 3612, org. 602 o 3 272 tis. Kč 
na ORJ 120, § 6330, pol. 6363, ÚZ 6330, org. 617 o 638 tis. Kč 
na ORJ 120, § 6330, pol. 6363, ÚZ 6330, org. 610 o 8 968 tis. Kč 

Městský obvod Radvanice a Bartovice 

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

na § 6330, pol. 4251, ÚZ 3612, org. 617 o 6 062 tis. Kč 
na § 6330, pol. 4251, ÚZ 6330, org. 617 o 638 tis. Kč 

- zvýší kapitalové výdaje 

na § xxxx, pol. 6xxx, ÚZ 3612, org. 17xxxxx000000 o 6 062 tis. Kč 
na § xxxx, pol. 6xxx, ÚZ 6330, org. 17xxxxx000000 o 638 tis. Kč 

Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky 

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

na § 6330, pol. 4251, ÚZ 3612, org. 610 o 9 996 tis. Kč 
na § 6330, pol. 4251, ÚZ 6330, org. 610 o 8 968 tis. Kč 

- zvýší kapitalové výdaje 

na § xxxx, pol. 6xxx, ÚZ 3612, org. 10xxxxx000000 o 9 996 tis. Kč 
na § xxxx, pol. 6xxx, ÚZ 6330, org. 10xxxxx000000 o 8 968 tis. Kč 

Městský obvod Poruba 

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

na § 6330, pol. 4251, ÚZ 3612, org. 605 o 8 500 tis. Kč 

- zvýší kapitalové výdaje 
na § xxxx, pol. 6xxx, ÚZ 3612, org. 05xxxxx000000 o 8 500 tis. Kč 
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Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

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

na § 6330, pol. 4251, ÚZ 3612, org. 602 o 3 272 tis. Kč 

- zvýší kapitalové výdaje 

na § xxxx, pol. 6xxx, ÚZ 3612, org. 02xxxxx000000 o 3 272 tis. Kč 

  
2) ukládá 
  

vedoucímu odboru financí a rozpočtu 
realizovat schválené rozpočtové opatření 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.04.2020
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  

 
RM_M 3 
Návrh na uzav ření smluvních vztah ů s ČEZ Distribuce, a.s. v souvislosti 
se stavbami odboru investi čního zahrnutými do kapitálového rozpo čtu 
statutárního m ěsta Ostravy 
  
Usnesení číslo: 03602/RM1822/54 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení 
č. Z_S14_12_8120074231 rámci přípravy akce ORG 6056 Domovy IRIS a Kamenec - přechod 
NN na VN, ID 0388/19 s vlastníkem a provozovatelem distribučních zařízení - společností ČEZ 
Distribuce, a.s., Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO: 24729035 
dle přílohy č. 1  předloženého materiálu, a to za předběžnou cenu plnění z této smlouvy ve výši 
160.000,- Kč bez DPH 

  
2) rozhodla 
  

o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení 
č. Z_S14_12_8120074156 v rámci přípravy akce ORG 6221 Rekonstrukce rozvoden VN 22 kV 
v areálu MNO, ID 0296/19 s vlastníkem a provozovatelem distribučních zařízení - společností 
ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO: 24729035 
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, a to za předběžnou cenu plnění z této smlouvy ve výši 
445.000,- Kč bez DPH  
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3) rozhodla 
  

o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení 
č. Z_S14_12_8120073858 v rámci přípravy akce ORG 3202 Ekologizace veřejné dopravy, 
Ostrava-Poruba, ID 0096/18 s vlastníkem a provozovatelem distribučních zařízení - společností 
ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO: 24729035 
dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, a to za předběžnou cenu plnění z této smlouvy ve výši 
6.580.000,- Kč bez DPH 

  
 

RM_M 4 
Poskytnutí bezúro čných záp ůjček za účelem předfinancování výdaj ů 
na pořízení kotl ů v rámci dota čního programu „Kotlíkové dotace 
v Moravskoslezském kraji - 3. výzva” 
  
Usnesení číslo: 03603/RM1822/54 

(zn.předkl.) 
80 

  
k usnesení č. 01607/RM1822/25 
k usnesení č. 0421/ZM1822/7 
k usnesení č. 01978/RM1822/29 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí bezúročných zápůjček v celkové výši 500 000 Kč fyzickým osobám 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu za účelem předfinancování výdajů na pořízení nových 
zdrojů vytápění v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji -
3. výzva” a o uzavření příslušných smluv o zápůjčce dle přílohy č. 2 a důvodové zprávy 
předloženého materiálu mezi statutárním městem Ostrava a shora uvedenými fyzickými 
osobami 

  
2) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., MBA, T: 20.05.2020
 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 
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RM_M 5 
Úprava rozpo čtu 
  
Usnesení číslo: 03604/RM1822/54 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

- běžné výdaje 
na § 6409, pol. 5904, ÚZ 13015, ORJ 120 o 16 tis. Kč (C.2.) 
na § 5213, pol. 5139, ORJ 200 o 1 500 tis. Kč (E.1.) 

- kapitálové výdaje 
(C.1.) na ORJ 230, § 4357, pol. 6121, org. 6063 o 299 tis. Kč 
                               § 6171, pol. 6121, org. 8186 o 119 tis. Kč 
                               § 2321, pol. 6121, org. 7461 o 600 tis. Kč 
                                            pol. 6121, org. 7087 o 100 tis. Kč 
                                                             ÚZ 95, org. 7087 o 693 tis. Kč 
                               § 2321, pol. 6121, ÚZ 95, org. 7404 o 31 tis. Kč 
                               § 2321, pol. 6121, org. 7449 o 2 900 tis. Kč 
                                                             ÚZ 95, org. 7449 o 99 tis. Kč 

- neinvestiční převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 
(C.2.) na ORJ 120, § 6330, pol. 4137, ÚZ 13015, org. 516 o 5 tis. Kč 
                                                                               org. 517 o 11 tis. Kč 

  

s n i ž u j í 

- kapitálové výdaje 
(C.1.) na ORJ 230, § 3639, pol. 6121, org. 8006 o 299 tis. Kč 
                                                                             o 119 tis. Kč  
                               § 2321, pol. 6121, org. 7231 o 500 tis. Kč 
                                            pol. 6121, org. 7331 o 200 tis. Kč 
                                            pol. 6121, ÚZ 95, org. 7331 o 253 tis. Kč 
                                            pol. 6121, ÚZ 95, org. 7092 o 440 tis. Kč 
                               § 2321, pol. 6121, ÚZ 95, org. 7089 o 31 tis. Kč 
                               § 2321, pol. 6121, org. 7450 o 500 tis. Kč 
                                                             org. 7236 o 500 tis. Kč 
                                                             org. 7361 o 1 400 tis. Kč 
                                                             ÚZ 95, org. 7361 o 99 tis. Kč 
                                                             org. 7091 o 500 tis. Kč  
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s n i ž u j e 

- účelová rezerva na krizové stavy 
na § 5213, pol. 5903, ORJ 120 o 1 500 tis. Kč (E.1.) 

Městský obvod Michálkovice (C.2.) 
- zvýší neinvestiční převody mezi statutárním městem a městskými obvody - výdaje 
na § 6330, pol. 5347, ÚZ 13015, org. 516 o 5 tis. Kč 
- sníží/zvýší příjmy/výdaje 
na § xxxx, pol. xxxx o 5 tis. Kč 

Městský obvod Radvanice a Bartovice (C.2.) 
- zvýší neinvestiční převody mezi statutárním městem a městskými obvody - výdaje 
na § 6330, pol. 5347, ÚZ 13015, org. 517 o 11 tis. Kč 
- sníží/zvýší příjmy/výdaje 
na § xxxx, pol. xxxx o 11 tis. Kč 

  
2) ukládá 
  

vedoucímu odboru financí a rozpočtu 
realizovat schválené rozpočtové opatření 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.04.2020
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  

 
RM_M 6 
Objednávka licencí k prémiovým reportážím o aktuáln ím dění 
v Ostrav ě u POLAR televize Ostrava, s.r.o., vysílaným v termínu od 23 . 3. 
do 30. 4. 2020 
  
Usnesení číslo: 03605/RM1822/54 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

vystavení objednávky na zakoupení 16 ks licencí k prémiovým reportážím o aktuálním dění 
v  Ostravě, vysílaným v termínu 23. 3. 2020 - 30. 4. 2020 v regionálních zprávách televize 
POLAR u společnosti POLAR televize Ostrava, s. r. o., Boleslavova 710/19, 709 00  Ostrava, 
IČO 25859838 v rozsahu dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  
 

 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesen í 

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 11/34 
  

2) pověřuje 
  

vedoucího odboru kancelář primátora 
učiněním všech úkonů potřebných k zajištění bodu 1) tohoto usnesení a k podpisu objednávky 
dle bodu 1) tohoto usnesení  

  
 Vyřizuje: Mgr. Bc. Michal Bayer, T: 10.04.2020
 vedoucí odboru kancelář primátora 
  

 
RM_M 7 
Udělení p ředchozího souhlasu s nabytím daru do vlastnictví Kn ihovny 
města Ostravy, p. o. 
  
Usnesení číslo: 03606/RM1822/54 

(zn.předkl.) 
42 

  
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 
daru do vlastnictví Knihovny města Ostravy, příspěvkové organizace, se sídlem 
ul. 28. října 289/2, 702 00 Ostrava, IČO 00097586, a o vystavení předchozího souhlasu 
zřizovatele s uzavřením smlouvy dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  
 

RM_M 8 
Návrh na zám ěr města neprodat nemovité v ěci v k. ú. Přívoz, návrh 
na záměr města neprodat a nesm ěnit nemovitou v ěc v k. ú. Poruba 
a návrh na zám ěr města neprodat nemovitou v ěc v k. ú. Pustkovec, 
vše obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 03607/RM1822/54 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) nesouhlasí 
  

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

- pozemek p. p. č. 193/2 
- pozemek p. p. č. 193/4 
- pozemek p. p. č. 193/6 
- pozemek p. p. č. 1213 
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2) nesouhlasí 
  

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

- pozemek parc. č. 1773/11 

  
3) nesouhlasí 
  

s návrhem na záměr města směnit část pozemku parc. č. 1773/11 o výměře 768 m2 ve vlastnictví 
statutárního města Ostrava, svěřeného městskému obvodu Poruba, dle zákresu v situačním 
snímku, který je přílohou č. 6 předloženého materiálu 
za 
část pozemku parc. č. 1773/1 o výměře 768 m2 v k. ú. Poruba, obec Ostrava, ve vlastnictví 
fyzické osoby, dle zákresu v situačním snímku, který je přílohou č. 6 předloženého materiálu 

  
4) nesouhlasí 
  

s návrhem na záměr města prodat nemovitou věc v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava, ve vlastnictví 
statutárního města Ostrava, nesvěřeného městskému obvodu, a to: 
- část pozemku parc. č. 4684/2 o výměře cca 20 m2, dle zákresu v situačním snímku, 
který je přílohou č. 8 předloženého materiálu 

  
5) ukládá 
  

náměstkovi primátora Ing. Radimu Babincovi 
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodů 1) až 4) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 20.05.2020
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 10 
Návrh na sv ěření pozemk ů MOb Petřkovice, MOb Mariánské Hory 
a Hulváky a MOb Nová Ves a odejmutí pozemku MOb Ost rava-Jih 
  
Usnesení číslo: 03608/RM1822/54 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
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vyhradit si rozhodnutí označit jakožto majetek svěřený městskému obvodu Petřkovice dle čl. 9 
odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, v platném 
znění pozemek: 
parc. č.1874/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
v k. ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
 
označit jakožto majetek svěřený městskému obvodu Petřkovice dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně 
závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, v platném znění pozemek: 
parc. č. 1874/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
vše v k. ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava 

  
3) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
 
vyhradit si rozhodnutí označit jakožto majetek svěřený městskému obvodu Mariánské Hory 
a Hulváky dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, 
v platném znění pozemek: 
p. č. st. 2610 - zastavěná plocha a nádvoří  v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava 

  
4) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
 
označit jakožto majetek svěřený městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky dle čl. 9 odst. 1 
písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, v platném znění pozemek: 
p. č. st. 2610 - zastavěná plocha a nádvoří  v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava  

  
5) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
 
vyhradit si rozhodnutí označit jakožto majetek svěřený městskému obvodu Nová Ves dle čl. 9 
odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, v platném znění: 

část pozemku p. č. st. 78/1 o výměře 59 m2 označené jako díl f) , 
část pozemku p. p. č. 232/3 o výměře 30 m2 označené jako díl i) , 
část pozemku p. p. č. 233/4 o výměře 67 m2 označení jako díl k) , 
část pozemku p. p. č. 492/8 o výměře 13 m2 označené jako díl r) , 
část pozemku p. p. č. 492/9 o výměře 38 m2 označené jako díl s) , 
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které budou včleněny do nově vzniklého pozemku p. p. č. 491/94, 

část pozemku p. č. st. 78/1 o výměře 26 m2 označené jako díl u) , 
část pozemku p. p. č. 232/3 o výměře 34 m2 označené jako díl x) , 
část pozemku p. p. č. 492/9 o výměře 52 m2 označené jako díl b1) , 
které budou včleněny do nově vzniklého pozemku p. p. č. 491/95, 
dle geometrického plánu č. 952-310b/2018 pro k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava 

  
6) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
 
označit jakožto majetek svěřený městskému obvodu Nová Ves dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně 
závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, v platném znění: 

část pozemku p. č. st. 78/1 o výměře 59 m2 označené jako díl f) , 
část pozemku p. p. č. 232/3 o výměře 30 m2 označené jako díl i) , 
část pozemku p. p. č. 233/4 o výměře 67 m2 označení jako díl k) , 
část pozemku p. p. č. 492/8 o výměře 13 m2 označené jako díl r) , 
část pozemku p. p. č. 492/9 o výměře 38 m2 označené jako díl s) , 
které budou včleněny do nově vzniklého pozemku p. p. č. 491/94, 

část pozemku p. č. st. 78/1 o výměře 26 m2 označené jako díl u) , 
část pozemku p. p. č. 232/3 o výměře 34 m2 označené jako díl x) , 
část pozemku p. p. č. 492/9 o výměře 52 m2 označené jako díl b1) , 
které budou včleněny do nově vzniklého pozemku p. p. č. 491/95, 
dle geometrického plánu č. 952-310b/2018 pro k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava 

  
7) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
 
rozhodnout o odejmutí městskému obvodu Ostrava-Jih v souladu s ustanovením § 132 odst. 1 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů pozemek: 
p. p. č. 119/8 - ostatní plocha, dráha v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava  

  
8) ukládá 
  

náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodů 1) až 7) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 20.05.2020
 vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 11 
Návrh na uzav ření smluvních vztah ů s Českou republikou - Státním 
pozemkovým ú řadem a GasNet, s.r.o. v souvislosti se stavbami odb oru 
investi čního zahrnutými do kapitálového rozpo čtu statutárního m ěsta 
Ostravy 
  
Usnesení číslo: 03609/RM1822/54 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

v rámci přípravy realizace stavby ORG 3171 Komunikace - Severní spoj o uzavření smlouvy 
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1004C20/71 mezi budoucím povinným Českou 
republikou – Státním pozemkovým úřadem, se sídlem: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 –
Žižkov, IČO: 0312774 a budoucím oprávněným, společností GasNet, s.r.o., se sídlem 
Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 27295567 a investorem Statutárním 
městem Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30, IČO: 00845451 dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu 

  
2) rozhodla 
  

v rámci přípravy realizace stavby ORG 3171 Komunikace - Severní spoj o uzavření smluv 
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1005C20/71 mezi budoucím povinným Českou 
republikou – Státním pozemkovým úřadem, se sídlem: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 –
Žižkov, IČO: 0312774 a budoucím oprávněným, společností GasNet, s.r.o., se sídlem 
Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 27295567 a investorem Statutárním 
městem Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30, IČO: 00845451 dle přílohy č. 2 předloženého 
materiálu 

  
 

RM_M 12 
Odvolání a jmenování členů pracovní skupiny rady m ěsta - „Systém 
sdružených nákup ů“ 
  
Usnesení číslo: 03610/RM1822/54 

(zn.předkl.) 
90 

  
k usnesení č. 06172/RM1418/90 
  
Rada města 
  
1) odvolává 
  

členku pracovní skupiny rady města - Systém sdružených nákupů: 
• Mgr. Evu Burdovou - odbor legislativní a právní 
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2) jmenuje 
  

členy pracovní skupiny rady města - Systém sdružených nákupů: 

• Mgr. Vladimíra Plutka - odbor legislativní a právní 
• Ing. Hanu Milotovou - odbor školství a sportu 
• Ing. Danielu Rojkovou - odbor sociálních věcí a zdravotnictví 

  
 

RM_M 13 
Návrh na vy řazení a likvidaci neupot řebitelných movitých v ěcí 
statutárního m ěsta Ostravy, p ředaného k hospoda ření právnické osob ě 
Městská nemocnice Ostrava, p říspěvková organizace, I ČO 00635162, 
se sídlem Nemocni ční 898/20a, 728 80 Ostrava - Moravská Ostrava 
  
Usnesení číslo: 03611/RM1822/54 

(zn.předkl.) 
40 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem na vyřazení a likvidaci neupotřebitelných movitých věcí statutárního města Ostravy, 
předaných k hospodaření právnické osobě Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, 
IČO 00635162, se sídlem Nemocniční 898/20a, 728 80 Ostrava - Moravská Ostrava, v celkové 
pořizovací ceně 5.484.663,00 Kč (příloha č. 1 předloženého materiálu) 

  
2) jmenuje 
  

členy likvidační komise k likvidaci movitých věcí: 

Předseda: Ing. Petr Hýža – náměstek ředitele pro techniku a provoz    

Členové: 

• Milan Sladký – biomedicínský technik 
• Ing. Denisa Thomasová – vedoucí MTZ 
• Ing. Petr Částka - odbor informatiky    
• Ivana Vítková - vedoucí odd. majetkové účtárny    
• Radmila Glosová - majetkový odbor MMO             

  
 Vyřizuje: Ing. Petr Hýža, T: 12.04.2020
 náměstek ředitele pro techniku a provoz 
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3) ukládá 
  

předsedovi komise 
vyhotovit zápis o provedení likvidace movitých věcí 

  
 Vyřizuje: Ing. Petr Hýža, T: 12.04.2020
 náměstek ředitele pro techniku a provoz 
  

 
RM_M 14 
Udělení p ředchozího souhlasu s nabytím daru do vlastnictví pr ávnické 
osoby Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, I ČO 70631816, 
se sídlem Bohumínská 1056/71, 710 00 Ostrava - Slez ská Ostrava 
  
Usnesení číslo: 03612/RM1822/54 

(zn.předkl.) 
40 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

v souladu s § 27, odst. 7, písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, o udělení předchozího souhlasu s nabytím daru 
do vlastnictví právnické osoby Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, IČO 70631816, 
se sídlem Bohumínská 1056/71, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava, v celkové výši 28.600,-- Kč 
(dle přílohy č. 1 předloženého materiálu) 

  
2) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 14.04.2020
 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
  

 
RM_M 16 
Návrh na zrušení části usnesení, návrh na souhlas s umíst ěním 
inženýrské sít ě do pozemk ů ve vlastnictví SMO a návrh na uzav ření 
smlouvy o budoucí smlouv ě o zřízení věcného b řemene pro spole čnost 
GasNet, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 03613/RM1822/54 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesen í 

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

usnesení č. 03190/RM1822/47 ze dne 11. 2. 2020 v bodě 3) a 4) 

  
2) souhlasí 
  

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

parc. č. 3655/10 - ostatní plocha, jiná plocha, 
parc. č. 4422/9 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
oba v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava, 

pro: 

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

v rámci stavby „REKO MS Ostrava - Pustkovec, 2. část” 

  
3) rozhodla 
  

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

parc. č. 3655/10 - ostatní plocha, jiná plocha, 
parc. č. 4422/9 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
oba v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava, s budoucím oprávněným: 

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

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 17 
Návrh na uzav ření dodatku č. 1 ke smlouv ě o zřízení věcného b řemene 
pro spole čnost Veolia Energie ČR, a.s. 
  
Usnesení číslo: 03614/RM1822/54 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
 na straně vlastníka uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o zřízení věcného břemene 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesen í 

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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evid. č. 3535/2019/MJ  ze dne 10. 12. 2019 s oprávněným: 

Veolia Energie ČR, a.s. 
se sídlem 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 
IČO 451 93 410 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 18 
Návrh na souhlas s umíst ěním stavby, uzav ření smlouvy o budoucí 
smlouv ě o zřízení služebnosti a smlouvy o z řízení služebnosti s T- Mobile 
Czech Republic a.s. a CETIN a.s. 
  
Usnesení číslo: 03615/RM1822/54 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

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

parc. č. 75/42 - ostatní plocha, zeleň, 
parc. č. 96/26 - ostatní plocha, jiná plocha, 
parc. č. 100/126 - ostatní plocha, zeleň, 
parc. č. 101/10 - ostatní plocha, zeleň, 
parc. č. 101/23 - ostatní plocha, zeleň, 
parc. č. 101/24 - ostatní plocha, zeleň, 
parc. č. 101/47 - ostatní plocha, jiná plocha, 
parc. č. 101/55 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc. č. 101/62 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc. č. 101/63 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc. č. 106/42 - ostatní plocha, zeleň, 
parc. č. 106/45 - ostatní plocha, zeleň, 
v k. ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, pro: 

T-Mobile Czech Republic a.s. 
se sídlem Tomíčkova 2144/1, Chodov, 148 00 Praha 4 
IČO: 64949681 

v rámci stavby „FTTH Ostrava-Dubina_zemní část”, dle situačních výkresů, které jsou přílohou 
č. 1/4 předloženého materiálu  

  
 

 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesen í 

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

na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti  - zřízení 
a provozování podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě k pozemkům: 

parc. č. 75/42 - ostatní plocha, zeleň, 
parc. č. 96/26 - ostatní plocha, jiná plocha, 
parc. č. 100/126 - ostatní plocha, zeleň, 
parc. č. 101/10 - ostatní plocha, zeleň, 
parc. č. 101/23 - ostatní plocha, zeleň, 
parc. č. 101/24 - ostatní plocha, zeleň, 
parc. č. 101/47 - ostatní plocha, jiná plocha, 
parc. č. 101/55 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc. č. 101/62 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc. č. 101/63 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc. č. 106/42 - ostatní plocha, zeleň, 
parc. č. 106/45 - ostatní plocha, zeleň, 
v k. ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, s budoucím oprávněným: 

T-Mobile Czech Republic a.s. 
se sídlem Tomíčkova 2144/1, Chodov, 148 00 Praha 4 
IČO: 64949681 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
3) 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. 4471 - zahrada, 
k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, s oprávněným: 

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

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  
 

 

 

 

 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesen í 

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_M 19 
Návrh na uzavření smlouvy o uzav ření budoucí smlouvy o z řízení 
věcného b řemene v souvislosti se stavbou zahrnutou do rozpo čtu 
statutárního m ěsta Ostravy 
  
Usnesení číslo: 03616/RM1822/54 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

uzavřít „Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě” v souvislosti se stavbou „Zrušení 
vyústění kanalizace Na Sovinci, napojení na sběrač D” mezi xxxxxxxxxxxxxxxxx nar.: xxxxx
a xxxxxxxxxxxxxxx, nar.: xxxx, oba xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

a oprávněným statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, 
IČO: 00845451, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
  

uzavřít „Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě” v souvislosti se stavbou „Zrušení 
vyústění kanalizace Na Sovinci, napojení na sběrač D” mezi xxxxxxxxxxxxx, nar.: xxxx, 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  xxxxxxxxxxxxxxx, nar.: xxxx, bytem 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx, nar.: xxxx, 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

a oprávněným statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, 
IČO: 00845451, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 20 
Úprava rozpo čtu - výdaje na krizová opat ření 
  
Usnesení číslo: 03617/RM1822/54 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se 

zv y š u j í 

- běžné výdaje 
na § 5213, pol. 5139, ORJ 200 o 300 tis. Kč (1.) 
(2.) na ORJ 200, § 5213, pol. 5139 o 1 900 tis. Kč 
                                         pol. 5169 o 300 tis. Kč 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesen í 

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

- běžné výdaje 
na § 6221, pol. 5194, ORJ 221 o 300 tis. Kč (1.) 

s n i ž u j e 

- rozpočtová rezerva 
na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 2 200 tis. Kč (2.) 

  
2) ukládá 
  

vedoucímu odboru financí a rozpočtu 
realizovat schválené rozpočtové opatření 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.04.2020
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  

 
RM_VZ 1 
Veřejná zakázka „Rozší ření primárního datového úložišt ě“ 
poř. č. 023/2020 
  
Usnesení číslo: 03618/RM1822/54 

(zn.předkl.) 
83 

  
k usnesení č. 03432/RM1822/50 
  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o výběru dodavatele a uzavření smlouvy dle přílohy č. 1 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 dodávku kapacitního rozšíření centrálního 
úložiště dat SMO s účastníkem zadávacího řízení: 

Proact Czech Republic, s.r.o. 
IČO: 247 99 629 
se sídlem: Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 

za cenu nejvýše přípustnou 4.393.790,- bez DPH 

  
 

 

 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesen í 

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_VZ 2 
Smlouva o centralizovaném zadávání - dodávky obalového materiálu, 
jednorázových papírových výrobk ů, drogerie a čisticích prost ředků 
pro SMO a m ěstské organizace 
  
Usnesení číslo: 03619/RM1822/54 

(zn.předkl.) 
90 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

návrh smlouvy o centralizovaném zadávání, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
k připravovaným veřejným zakázkám na zajištění dodávek obalového materiálu, jednorázových 
papírových výrobků, drogerie a čisticích prostředků, mezi statutárním městem Ostrava 
a právnickými osobami statutárním městem Ostrava zřízenými či založenými 

  
 

RM_VZ 3 
Veřejná zakázka „Obnova výpo četní techniky - PC”, po ř. č. 022/2020 
  
Usnesení číslo: 03620/RM1822/54 

(zn.předkl.) 
83 

  
k usnesení č. 03433/RM1822/50 
  
Rada města 
  
1) zrušuje 
  

podle ust. § 127 odst. 2 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
v platném znění, zjednodušené podlimitní řízení k veřejné zakázce na dodávku 250 ks osobních 
počítačů typu minidesktop včetně příslušenství, a to ze zjevných důvodů uvedených v důvodové 
zprávě předloženého materiálu 

  
 

RM_M 21 
Pravidla pro periodické hodnocení ředitel ů školských p říspěvkových 
organizací z řizovaných statutárním m ěstem Ostrava 
  
Usnesení číslo: 03621/RM1822/54 

(zn.předkl.) 
91 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

Pravidla pro periodické hodnocení ředitelů školských příspěvkových organizací zřizovaných
statutárním městem Ostrava dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesen í 

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

hodnotící komisi pro periodické hodnocení ředitelky organizace Středisko volného času, Ostrava 
- Moravská Ostrava, p.o., dle důvodové zprávy tohoto materiálu ve složení: 
Mgr. Andrea Hoffmannová, Ph.D., předseda 
Ing. Sylva Sládečková, člen 
PhDr. Hana Slaná, člen 
Ing. Lukáš Jančálek, člen 
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D., člen 

  
3) souhlasí 
  

v rámci periodického hodnocení dle bodu 2) tohoto usnesení s mimořádným průběhem 
hodnocení korespondenční cestou 

  
4) ukládá 
  

předsedovi hodnotící komise dle bodu 2) tohoto usnesení předložit radě města hodnotící zprávu 
z periodického hodnocení ředitelky organizace Středisko volného času, Ostrava - Moravská 
Ostrava, p. o. 

  
 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 28.04.2020
 vedoucí odboru školství a sportu 
  

 
RM_M 22 
Návrh na uzav ření nájemní smlouvy na část budovy č. p. 1183, 
která je součástí pozemku parc. č. 3083 v k. ú. Moravská Ostrava, obec 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 03622/RM1822/54 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 3083, zastavěná plocha 
a nádvoří, v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, a to v rozsahu části stavby: Moravská 
Ostrava, č. p. 1183, občanská vybavenost, která je součástí pozemku (ul. Hlubinská), 
specifikovaném v příloze č. 2 předloženého materiálu 

s nájemcem Řemeslný inkubátor Ostrava z.s., se sídlem Vítkovická 3366, 702 00 Ostrava, 
IČO: 054 71 052 

dle přílohy č. 2 a 3 předloženého materiálu 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesen í 

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_M 23 
Zaměr přijetí dlouhodobého úv ěru ve výši 100 mil. K č pro m ěstský 
obvod Mariánské Hory a Hulváky 
  
Usnesení číslo: 03623/RM1822/54 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 
  
1) projednala 
  

žádost městského obvodu MHaH o schválení přijetí úvěru dlouhodobého úvěru ve výši 
100 mil. Kč za účelem oprav a modernizace bytového fondu svěřeného obvodu MHaH 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

vyhovět žádosti městského obvodu MHaH o přijetí úvěru ve výši 100 mil. Kč za účelem oprav 
a modernizace bytového fondu svěřeného městskému obvodu MHaH 

  
3) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

uložit radě města realizovat poptávkové řízení na výběr nejvhodnější nabídky dlouhodobého 
úvěru ve výši 100 mil. Kč dle požadovaných parametrů 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.08.2020
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  
4) ukládá 
  

primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrhy dle bodů 2) a 3) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 15.04.2020
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  

 
 

 

 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesen í 

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_M 24 
Návrh na zám ěr pachtu pozemk ů v k. ú. Mošnov, obec Mošnov a k. ú. 
Harty, obec Pet řvald 
  
Usnesení číslo: 03624/RM1822/54 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o záměru města propachtovat pozemky ve vlastnictví statutárního města Ostravy, a to: 

• parc. č. 1239/15, os. plocha, neplodná půda, o celkové výměře 22 m2, 
• parc. č. 1239/23, os. plocha, neplodná půda, o celkové výměře 284 m2, 
• parc. č. 1239/26, os. plocha, neplodná půda, o celkové výměře 4 174 m2, 
• parc. č. 1239/27, os. plocha, neplodná půda, o celkové výměře 323 m2, 
• parc. č. 1239/28, os. plocha, neplodná půda, o celkové výměře 2 299 m2, 
• parc. č. 1239/29, os. plocha, neplodná půda, o celkové výměře 791 m2, 
• parc. č. 1239/3, os. plocha, neplodná půda, o celkové výměře 5 391 m2, 

vše v k. ú. Mošnov, obec Mošnov, 

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

s tím, že si vyhrazuje právo propachtovat shora uvedené pozemky jako celek, nebo kterýkoliv 
pozemek nebo jeho části jednotlivě, a to i jen jedinému zájemci 

a zároveň si vyhrazuje právo tento záměr kdykoli zrušit 

  
2) rozhodla 
  

o záměru města propachtovat pozemky ve vlastnictví statutárního města Ostravy, a to: 

• parc. č. 1275/3, orná půda, o celkové výměře 747 m2, 
• parc. č. 1275/4, orná půda, o celkové výměře 340 m2, 
• parc. č. 1276/4, os. plocha, os. komunikace, o celkové výměře 3 238 m2, 
• parc. č. 1310/1, trvalý travní porost, o celkové výměře 8 823 m2, 
• parc. č. 1310/2, trvalý travní porost, o celkové výměře 4 147 m2, 
• parc. č. 1315, os. plocha, jiná plocha, o celkové výměře 501 m2, 
• parc. č. 1335/4, trvalý travní porost, o celkové výměře 1 808 m2, 
• parc. č. 1338/20, trvalý travní porost, o celkové výměře 30 048 m2, 
• parc. č. 1338/21, trvalý travní porost, o celkové výměře 16 846 m2, 
• parc. č. 1338/22, trvalý travní porost, o celkové výměře 4 525 m2, 
• parc. č. 802/96, orná půda, o celkové výměře 24 079 m2, 
• parc. č. 802/97, orná půda, o celkové výměře 891 m2, 
• parc. č. 813/163, os. plocha, jiná plocha, o celkové výměře 328 m2,  
vše v k.ú. Mošnov, obec Mošnov, 
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dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 2 předloženého materiálu 

za podmínky vydání souhlasu Ministerstva průmyslu a obchodu 

s tím, že si vyhrazuje právo propachtovat shora uvedené pozemky jako celek, nebo kterýkoliv 
pozemek nebo jeho části jednotlivě, a to i jen jedinému zájemci 

a zároveň si vyhrazuje právo tento záměr kdykoli zrušit 

  
3) rozhodla 
  

o záměru města nepropachtovat pozemek ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy, a to parc. č. 971/3, os. plocha, jiná plocha, o celkové výměře 22 675 m2, v k. ú. Harty, 
obec Petřvald 

  
 

RM_M 25 
Návrh na schválení objednávky na nákup respirátor ů - Protective mask 
KN95 na ochranu zdraví pro složky integrovaného zác hranného 
systému a zam ěstnance statutárního m ěsta Ostravy 
  
Usnesení číslo: 03625/RM1822/54 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

vystavení objednávky na společnost  RESPOND & CO, s. r. o., Hladnovská 1255/23, Slezská 
Ostrava, 710 00  Ostrava, IČO 60777656 na nákup 5.000 kusů respirátorů –
Protective mask KN95 ve výši 550 tis. Kč bez DPH dle důvodové zprávy předloženého 
materiálu 

  
2) pověřuje 
  

vedoucího odboru kancelář primátora 
učiněním všech úkonů potřebných k zajištění bodu 1) tohoto usnesení a k podpisu 
objednávky dle bodu  1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Mgr. Bc. Michal Bayer, T: 14.04.2020
 vedoucí odboru kancelář primátora 
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RM_M 26 
Návrh schválení žádostí o pen ěžitou pomoc do výše 20 000 K č 
pro zmírnění dopad ů krizového opat ření v souvislosti s epidemií 
COVID-19 - III kolo 
  
Usnesení číslo: 03626/RM1822/54 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 
  
1) revokuje 
  

své usnesení č. 03595/RM1822/53,  ze dne 31.3.2020 v bodě 2 v části žádosti o podporu č. 328 
subjektu CATFIRE Group s r.o., IČO: 28603532, se sídlem: Bohumíra Četyny 932/6, 700 30, 
Ostrava - Bělský Les, a to vzhledem ke skutečnostem uvedeným v důvodové zprávě 

  
2) 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 

  
3) 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 

  
4) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se snižuje rozpočtová rezerva 
na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o   5 671 tis. Kč 

zvyšují neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám 
na § 3639, pol. 5212, ÚZ 5213, ORJ 120 o 4 525 tis. Kč 

zvyšují neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám 
na § 3639, pol. 5213, ÚZ 5213, ORJ 120 o 1 146 tis. Kč 

  
5) ukládá 
  

vedoucímu odboru financí a rozpočtu 
realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 3) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.04.2020
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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6) 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: 20.04.2020
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  

 
RM_M 27 
Návrh na schválení objednávky na nákup obli čejové respira ční roušky 
KN95 - FFP2 na ochranu zdraví pro profese uvedené v doporu čení 
Ministerstva zdravotnictví 
  
Usnesení číslo: 03627/RM1822/54 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

vystavení objednávky   na společnost  Black Consulting s. r. o., se sídlem Sanderova 1618/4, 
Holešovice, 170 00  Praha 7, IČO 04828704, na nákup 5 000 ks obličejových respiračních 
roušek KN95 - FFP2 ve výši 950 tis. Kč bez DPH dle důvodové zprávy předloženého materiálu

  
2) pověřuje 
  

vedoucího odboru kancelář primátora 
učiněním všech úkonů potřebných k zajištění bodu 1) tohoto usnesení a k podpisu 
objednávky dle bodu  1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Mgr. Bc. Michal Bayer, T: 14.04.2020
 vedoucí odboru kancelář primátora 
  
3) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se 

- snížuje účelová rezerva na krizová opatření 
na § 5213, pol. 5903, ORJ 120 o 1 150 tis. Kč 

- zvýšují běžné výdaje 
na § 5213, pol. 5139, ORJ 200 o 1 150 tis. Kč  
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4) ukládá 
  

vedoucímu odboru financí a rozpočtu 
realizovat  rozpočtové opatření dle bodu 3) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.04.2020
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  

 
RM_M 28 
Odmítnutí žádostí podaných v rámci vyhlášené výzvy v oblasti kultury 
„75. výro čí osvobození Ostravy” 
  
Usnesení číslo: 03628/RM1822/54 

(zn.předkl.) 
87 

  
k usnesení č. 0729/ZM1822/12 
  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o odmítnutí žádostí o  transfery uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu, podaných 
v rámci vyhlášené výzvy na poskytnutí peněžních prostředků z rozpočtu SMO v oblasti kultury 
„75. výročí osvobození Ostravy”, dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
  

o odmítnutí žádosti o  příspěvek uvedené v příloze č. 2 předloženého materiálu, podané v rámci 
vyhlášené výzvy na poskytnutí peněžních prostředků z rozpočtu SMO v oblasti kultury 
„75. výročí osvobození Ostravy”, dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  
3) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o odmítnutí žádostí o dotace uvedených v příloze č. 3 předloženého materiálu, 
podaných v rámci vyhlášené výzvy na poskytnutí peněžních prostředků z rozpočtu SMO 
v oblasti kultury „75. výročí osvobození Ostravy”, dle důvodové zprávy předloženého materiálu
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4) ukládá 
  

náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, PhD., 
předložit návrh dle bodu 3) tohoto usnesení na zasedání zastupitelstva města dne 20. 5. 2020 
k rozhodnutí 

  
 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 20.05.2020
 vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit 
  

 
RM_M 29 
Výpov ěď Smlouvy o poskytování právních služeb ev. č. 0471/2010/MP 
  
Usnesení číslo: 03629/RM1822/54 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 
  
1) zrušuje 
  

usnesení č. 03004/RM1822/44 ze dne 14.01.2020 o uzavření dohody o ukončení platnosti 
smlouvy o poskytování právních služeb 

  
2) rozhodla 
  

o výpovědi  Smlouvy o poskytování právních služeb ev. č. 0471/2010/MP ze dne 
09.02.2010 mezi statutárním městem Ostrava se sídlem Prokešovo nám. 8, 729 30  Ostrava, 
IČO: 00845451  a JUDr. Radkem Ondrušem, advokát, číslo osvědčení ČAK 10878 se sídlem 
Těsnohlidkova 9, 613 00 Brno, IČO: 71457623 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_VZ 4 
VZMR Rozšíření serverové infrastruktury - Total Service a.s. 
  
Usnesení číslo: 03630/RM1822/54 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření Kupní smlouvy se spol. TOTAL SERVICE 
a.s. se sídlem: U Uranie 954/18, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 25618067 za cenu nejvýše 
přípustnou 945.710,- Kč bez DPH dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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RM_VZ 5 
Veřejné zakázky „M ěstská nemocnice Ostrava - Modernizace pavilonu 
E2”, po ř. č. 181/2019 a “Městská nemocnice Ostrava - Modernizace 
pavilonu E2 (TDS + BOZP)”, po ř. č. 212/2019 
  
Usnesení číslo: 03631/RM1822/54 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 02479/RM1822/36 
k usnesení č. 02968/RM1822/43 
k usnesení č. 03515/RM1822/51 
  
Rada města 
  
1) zrušuje 
  

podle ust. § 127 odst. 2 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, zadávací řízení k veřejným zakázkám „Městská nemocnice Ostrava -
Modernizace pavilonu E2”, poř. č. 181/2019 a „Městská nemocnice Ostrava - Modernizace 
pavilonu E2 (TDS + BOZP)”, poř. č. 212/2019, a to ze zjevných důvodů uvedených v důvodové 
zprávě předloženého materiálu  

  
 

RM_VZ 6 
Návrh na zadání ve řejné zakázky malého rozsahu na zpracování studie 
„Zabezpe čení budovy Nové radnice - část: Recepce” 
  
Usnesení číslo: 03632/RM1822/54 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o oslovení vybraných architektonických ateliérů ke zpracování studie  „Zabezpečení budovy 
Nové radnice - část: Recepce” dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) ukládá 
  

vedoucímu útvaru hlavního architekta a stavebního řádu 
zajistit objednání studií u oslovených architektonických ateliérů dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. arch. Cyril Vltavský, MPA, T: 15.06.2020
 vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu 
  
3) ukládá 
  

řediteli Městského ateliéru prostorového plánování a architektury, příspěvková organizace,  
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koordinovat návrhovou a projekční fázi, odpovídat na případné dotazy a spolupodílet 
se na hodnocení návrhů 

 
 Vyřizuje: Ing. arch. Ondřej Vysloužil T: 15.06.2020
 ředitel Městského ateliéru prostorového plánování a architektury, p. o.  
  
4) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se 

sníží kapitálové výdaje 
§ 3632, pol. 6121, ORG 0008254000000 ORJ 210     o částku                       112 tis. Kč 

sníží běžné výdaje 
§ 3699, pol. 5021, ORJ 210              o částku                                             96 tis. Kč 

zvýší běžné výdaje 
§ 3635, pol. 5166, ORJ 210              o částku                                          208 tis. Kč 

  
5) ukládá 
  

vedoucímu odboru financí a rozpočtu 
realizovat schválené rozpočtové opatření 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.04.2020
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  

 
RM_M 30 
Návrh na zahájení činnosti spojené s možnou zm ěnou Obecn ě závazné 
vyhlášky statutárního m ěsta Ostrava č. 21/2019, o místním poplatku 
z pobytu 
  
Usnesení číslo: 03633/RM1822/54 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 
  
1) ukládá 
  

Magistrátu města Ostravy, odboru financí a rozpočtu, 
aby v návaznosti na výskyt epidemie onemocnění COVID-19 a následně přijatých krizových 
a mimořádných opatření orgánů moci výkonné ČR 
 
a) učinil vše pro (částečné) prominutí poplatku z pobytu plátci a dále nezvyšoval poplatek 
z pobytu pro jeho nezaplacení anebo neodvedení, 
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b) zahájil činnosti spojené s možnou změnou Obecně závazné vyhlášky statutárního města 
Ostrava č. 21/2019, o místním poplatku z pobytu 

 

 


