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Přehled usnesení rady m ěsta dle čísel ze dne: 28.04.2020  
  
Číslo usnesení  
  

Materiál  Název zn.předkl.  

03681/RM1822/56 RM_M 0 Schválení programu 56. schůze rady města konané 
dne 28.04.2020 

35 

03682/RM1822/56 RM_M 1 Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku 
a vnitřní bezpečnosti na území města Ostravy 
za rok 2019 

28 

03683/RM1822/56 RM_M 2 Návrh na změnu stanovených podmínek 
pro čerpání a vyúčtování investičního příspěvku 
poskytnutého Domovu Slunečnice Ostrava, 
příspěvková organizace 

41 

03684/RM1822/56 RM_M 3 Návrh na poskytnutí investičních příspěvků pěti 
příspěvkovým organizacím v oblasti sociální péče 
na nezbytně nutná protipožární opatření ve svých 
objektech 

41 

03685/RM1822/56 RM_M 4 Návrh na záměr města směnit nemovité věci v k. ú. 
Stará Bělá, návrh na záměr města nesměnit 
nemovité věci v k. ú. Hrabová, návrh na záměr 
města neprodat nemovité věci v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou, vše obec Ostrava 

08 

03686/RM1822/56 RM_M 5 Návrh koupit nemovité věci v k. ú. Michálkovice, 
obec Ostrava 

08 

03687/RM1822/56 RM_M 6 Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava za měsíc 
březen 2020 

25 

03688/RM1822/56 RM_M 7 Návrh na záměr města pronajmout pozemky v k. ú. 
Moravská Ostrava a v k. ú. Radvanice 

08 

03689/RM1822/56 RM_M 8 Návrh na uzavření nájemní smlouvy a smlouvy 
o výpůjčce 

08 

03690/RM1822/56 RM_M 9 Návrh na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti 
k pozemkům ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy pro CTPark Ostrava, spol. s r.o. 

08 

03691/RM1822/56 RM_M 10 Výzva k vrácení části dotace dle § 14f odst. 3 
zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
v rámci projektu Rozvoj rovného přístupu 
ke vzdělávání ve městě Ostrava, reg. č.: 
CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000212 

91 

03692/RM1822/56 RM_M 11 Návrh koupit a přijmout darem nemovité věci 
v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 

08 

03693/RM1822/56 RM_M 12 Návrh přijmout dar vodovodu a splaškové 
kanalizace a uzavřít darovací smlouvu s Ing. D. L. 
a M. L. a smlouvy o zřízení služebnosti s vlastníky 
pozemků 

08 

03694/RM1822/56 RM_M 13 Udělení předchozího souhlasu zřizovatele 
s podáním žádosti o nadační příspěvek a udělení 
předchozího souhlasu s přijetím nadačního 
příspěvku do majetku příspěvkové organizace 

41 
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Domov Magnolie, Ostrava-Vítkovice, příspěvková 
organizace, IČO 70631859, se sídlem 
Sirotčí 474/56, 703 00 Ostrava - Vítkovice 

03695/RM1822/56 RM_M 14 Udělení předchozího souhlasu zřizovatele 
s přijetím nadačního příspěvku do majetku 
příspěvkové organizace Domov pro seniory Iris, 
Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace, 
IČO 70631824, se sídlem Rybářská 1223/13, 
709 00 Ostrava – Mariánské Hory a Hulváky 

41 

03696/RM1822/56 RM_M 15 Návrh na poskytnutí transferů městským obvodům 
a příspěvků za účelem zabezpečení prevence 
kriminality pro rok 2020 

86 

03697/RM1822/56 RM_M 16 Návrh na souhlas s umístěním podzemního 
kabelového vedení NN a uzavření smlouvy 
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
k pozemkům ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 

08 

03698/RM1822/56 RM_M 17 Udělení předchozího souhlasu s nabytím daru 
do vlastnictví Střediska volného času Korunka, 
Ostrava - Mariánské Hory, p. o. 

42 

03699/RM1822/56 RM_M 18 Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě 
o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 

08 

03700/RM1822/56 RM_M 19 Návrh na neuzavření nájemní smlouvy 
k pozemkům v k. ú. Moravská Ostrava, obec 
Ostrava, návrh na záměr města pronajmout části 
pozemků v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

08 

03701/RM1822/56 RM_M 20 Návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 
č. 2308/2019/OI/VZKÚ na realizaci IZ stavby 
„Revitalizace hlavního nádraží – přeložka 
tramvajové smyčky ul. Wattova” 

05 

03702/RM1822/56 RM_M 21 Návrh na zřízení služebnosti a uzavření smlouvy 
o zřízení služebnosti pro společnost JTA exclusive, 
spol. s r.o. 

08 

03703/RM1822/56 RM_M 22 Návrh na uzavření „Smlouvy nájemní a Smlouvy 
o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti” 
v souvislosti se stavbou „Revitalizace 
Pustkoveckého údolí” zahrnutou do kapitálového 
rozpočtu statutárního města Ostravy 

05 

03704/RM1822/56 RM_M 23 Realizace ozdravných pobytů z dotací a příspěvků 
z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší 
z programu 2019/2020 v prodlouženém termínu 
od 1. října do 20. prosince 2020 

80 

03705/RM1822/56 RM_M 24 Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů 
do vlastnictví právnické osoby Městská nemocnice 
Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00635162, 
se sídlem Nemocniční 898/20a, 728 80 Ostrava - 
Moravská Ostrava 

40 
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03706/RM1822/56 RM_M 25 Návrh zrušit usnesení zastupitelstva města 
č. 0180/ZM1822/4 bod 2) ze dne 6. 3. 2019, návrh 
bezúplatně nabýt pozemek v k. ú. Nová Bělá, obec 
Ostrava a návrh uzavřít smlouvu o bezúplatném 
převodu pozemku v k. ú. Nová Bělá, obec Ostrava 

08 

03707/RM1822/56 RM_M 26 „Rekonstrukce a prodloužení sběrače B 
do Radvanic”, návrh na uzavření Dodatku č. 8 
ke Smlouvě o dílo č. 2777/2017/OSR 

05 

03708/RM1822/56 RM_M 27 Návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo a smlouvě 
příkazní č. 1135/2016/OI/VZKÚ na vyhotovení 
dokumentace stavby „Propojovací větev mezi 
rampou ze sil. I/56 a ul. paskovskou na MOK 
u Makra v Ostravě-Hrabové” 

05 

03709/RM1822/56 RM_M 28 Předchozí souhlas rady města k pronájmu 
nemovitosti a k nabytí nemovitosti do majetku 
města. 

89 

03710/RM1822/56 RM_M 29 Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě 
o zřízení služebnosti 

08 

03711/RM1822/56 RM_M 30 Návrh na záměr města změnit smlouvu o výpůjčce 
formou uzavření dodatku, návrh na záměr města 
pronajmout části pozemků v k. ú. Kunčice 
nad Ostravicí a v k. ú. Slezská Ostrava, obec 
Ostrava 

08 

03712/RM1822/56 RM_M 31 Návrh na uzavření nájemních smluv k pozemkům 
v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

08 

03713/RM1822/56 RM_M 32 Udělení předchozího souhlasu zřizovatele 
s podáním žádosti o nadační příspěvek a udělení 
předchozího souhlasu s přijetím nadačního 
příspěvku do majetku příspěvkové organizace 
Domov Slunečnice Ostrava, příspěvková 
organizace, IČO 70631883, se sídlem Opavská 
4472/76, 708 00 Ostrava - Poruba 

41 

03714/RM1822/56 RM_M 33 Souhlas s podáním žádosti o poskytnutí účelové 
investiční dotace v rámci programu „014D26 
Dotace pro jednotky SDH obcí“ vyhlášeného 
pro rok 2021 Ministerstvem vnitra – generálním 
ředitelstvím Hasičského záchranného sboru ČR 
pro projekt „Rekonstrukce hasičské zbrojnice 
Ostrava – Heřmanice“ 

50 

03715/RM1822/56 RM_M 34 Úprava rozpočtu 07 
03716/RM1822/56 RM_M 35 Návrh na uzavření licenční smlouvy týkající 

se „Rozvojové zóny Hrušov” 
28 

03717/RM1822/56 RM_M 36 Návrh na zřízení služebnosti a uzavření smlouvy 
o zřízení služebnosti pro fyzické osoby v k. ú. 
Heřmanice, obec Ostrava 

08 

03718/RM1822/56 RM_M 37 Návrh Aktualizace č. 2 Plánu financování obnovy 
vodovodů a kanalizací v majetku SMO v lokalitě 
Průmyslové zóny Mošnov 

80 
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03719/RM1822/56 RM_M 38 Návrh na uzavření smluv o poskytování služeb 
outsourcingu IT Centru sociálních služeb Poruba, 
příspěvkové organizaci a Centru sociálních služeb 
Jih, příspěvkové organizaci 

83 

03720/RM1822/56 RM_M 39 Schválení přijetí dotace k projektu „M - Ostrava - 
Sportovní hala Nová Bělá”, i. č. 133D531009419, 
v rámci dotačního programu Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy - Podpora materiálně 
technické základny sportu 2017 až 2024 

91 

03721/RM1822/56 RM_M 40 Nová izolace v útulku pro psy v Třebovicích - 
návrh dodatku č. 4 

05 

03722/RM1822/56 RM_MZP 1 Návrh na nevyhlášení konkursu na pracovní místo 
ředitele/ředitelky Střediska volného času, Ostrava - 
Moravská Ostrava, p. o. 

31 

03723/RM1822/56 RM_MZP 2 Obnovení pozastavené kontrolní činnosti odboru 
interního auditu a kontroly Magistrátu města 
Ostravy 

02 

03724/RM1822/56 RM_VZ 2 Návrh na uzavření Smluv o dílo na zhotovení 
staveb veřejného osvětlení 

05 

03725/RM1822/56 RM_VZ 3 Veřejná zakázka „Odkanalizování Heřmanic, 
spádové oblasti ul. Vrbická - Záblatská (mimo SV 
část oblasti) - BOZP”, poř. č. 60/2020 

05 

03726/RM1822/56 RM_VZ 4 Veřejná zakázka “Oprava kanalizace pod KD 
Poklad”, poř.č. 036/2020 

05 

03727/RM1822/56 RM_VZ 5 Návrh k uzavření smlouvy na vypracování 
Investičního záměru pro ORG 3283 „Propojení 
Levobřežní a Havlíčkovo nábřeží“ 

05 

03728/RM1822/56 RM_VZ 6 Veřejná zakázka „Rekonstrukce VO lesopark 
Bělský les”, poř. č. 33/2020 

05 

03729/RM1822/56 RM_VZ 7 Veřejná zakázka „Rekonstrukce VO oblast 
Slívova”, poř. č. 049/2020 

05 

03730/RM1822/56 RM_VZ 8 Veřejná zakázka „Propojení Nová Pivovarská – 
Karolina – 1. etapa Nová Pivovarská 
(PD+AD+IČ)”, poř. č. 050/2020 

05 

03731/RM1822/56 RM_M 41 Zrušení usnesení č. 06173/RM1418/90 ze dne 
18.04.2017. Návrh na souhlas s umístěním 
vnitřního komunikačního vedení pro T-Mobile 
Czech Republic a.s. 

08 

03732/RM1822/56 RM_M 42 Informace o ukončení jednoletých projektů v rámci 
Programu prevence kriminality na místní úrovni 
2019 

86 

03733/RM1822/56 RM_M 43 Návrh na uložení odvodu do rozpočtu statutárního 
města Ostravy za porušení rozpočtové kázně 
Středisku volného času, Ostrava - Zábřeh, p. o, 
a Domu dětí a mládeže, Ostrava -Poruba, p. o. 

91 
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03734/RM1822/56 RM_M 44 Návrh na schválení objednávky na nákup 
bezkontaktních dálkových teploměrů na tělo 
TF-600 SIXTOL pro potřeby Magistrátu města 
Ostravy a městských obvodů statutárního města 
Ostravy 

01 

03735/RM1822/56 RM_M 45 Návrh na souhlas s umístěním zpevněné plochy 
do pozemku ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy, návrh na uzavření smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti a návrh na uzavření 
nájemní smlouvy s fyzickou osobou 

08 

03736/RM1822/56 RM_M 47 Projednání návrhů usnesení Správní rady spolku 
Řemeslný inkubátor Ostrava z. s. 

38 

03737/RM1822/56 RM_M 48 Návrh schválení žádostí o peněžitou pomoc 
do výše 20 000 Kč pro zmírnění dopadů krizového 
opatření v souvislosti s epidemií COVID-19 - 
VI. kolo, ukončení výzvy podání žádostí do výše 
20 000 Kč a vyhlášení nové výzvy k podávání 
žádostí o peněžitou pomoc do výše 100 000 Kč 

38 

03738/RM1822/56 RM_M 49 Návrh ukončit nájemní vztah výpovědí, návrh 
na záměr města prodat bytovou jednotku - vše k. ú. 
Dubina u Ostravy, obec Ostrava 

08 

03739/RM1822/56 RM_M 50 Návrh na poskytnutí dotací spolkům Fotbalový 
klub SK Polanka nad Odrou z. s. a FK Stará Bělá 
z. s 

91 

03740/RM1822/56 RM_M 51 Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu statutárního 
města Ostravy na rok 2020 v rámci programů 
na podporu Tělovýchovy a sportu spolku FC 
Vítkovice 1919, z. s. 

60 

03741/RM1822/56 RM_VZ 9 Zřízení a provozování bezplatné telefonní linky 
pro komunikaci s občany 

84 

03742/RM1822/56 RM_VZ 10 Veřejná zakázka „Rekonstrukce kanalizace 
v ul. Skautská” poř. č. 035/2020 

05 

  
Materiály, které byly staženy: 
  

Materiál  
  

Název zn.předkl.  

 RM_M 46 Uložení povinnosti vyvinout maximální možnou 
součinnost Policii České republiky Domovu 
Slunečnice Ostrava, p. o. 

28 

 RM_VZ 1 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 
na pořízení sady vlajek městských obvodů 
vyvěšených na budově Radnice města Ostravy 

84 
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RM_M 0 
Schválení programu 56. sch ůze rady m ěsta konané dne 28.04.2020 
  
Usnesení číslo: 03681/RM1822/56 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

program 56. schůze rady města konané dne 28.04.2020 

  
 

RM_M 1 
Zpráva o situaci v oblasti ve řejného po řádku a vnit řní bezpe čnosti 
na území m ěsta Ostravy za rok 2019 
  
Usnesení číslo: 03682/RM1822/56 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 
  
1) bere na vědomí 
  

zprávu ředitele Městského ředitelství Policie Ostrava o situaci v oblasti veřejného pořádku 
a vnitřní bezpečnosti na území města Ostravy za rok 2019 

  
2) ukládá 
  primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

předložit zprávu dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu města 

  
 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, MPA, T: 20.05.2020
 vedoucí odboru legislativního a právního 
  

 
RM_M 2 
Návrh na zm ěnu stanovených podmínek pro čerpání a vyú čtování 
investi čního p říspěvku poskytnutého Domovu Slune čnice Ostrava, 
příspěvková organizace 
  
Usnesení číslo: 03683/RM1822/56 

(zn.předkl.) 
41 

  
k usnesení č. 02743/RM1822/40 ze dne 26.11.2019 
  
Rada města 
  
1) rozhodla 
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  o změně stanovených podmínek pro čerpání a vyúčtování investičního příspěvku Domovu 
Slunečnice Ostrava, příspěvková organizace, IČO 70631883, se sídlem Opavská 4472/76, 
708 00 Ostrava - Poruba, dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu   

  
 

RM_M 3 
Návrh na poskytnutí investi čních p říspěvků pěti p říspěvkovým 
organizacím v oblasti sociální pé če na nezbytn ě nutná protipožární 
opat ření ve svých objektech 
  
Usnesení číslo: 03684/RM1822/56 

(zn.předkl.) 
41 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o poskytnutí investičních příspěvků následujícím příspěvkovým organizacím v celkové výši 
1.263 tis. Kč, dle předloženého materiálu a důvodové zprávy 

a) Domov Slunečnice Ostrava, příspěvková organizace, IČO 70631883, se sídlem 
Opavská 4472/76, 708 00 Ostrava-Poruba, ve výši 288 tis. Kč, 

b) Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace, IČO 70631875, se sídlem 
Čujkovova 1717/25, 700 30 Ostrava-Zábřeh, ve výši 400 tis. Kč, 

c) Domov Magnolie, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, IČO 70631859, se sídlem 
Sirotčí 474/56, 703 00 Ostrava-Vítkovice, ve výši 115 tis. Kč, 

d) Domov pro seniory Iris, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace, 
IČO  0631824, se sídlem Rybářská 1223/13, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory, ve výši
115 tis. Kč, 

e) Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková 
organizace, IČO 70631808, se sídlem Hladnovská 751/119, 712 00 Ostrava-Muglinov, ve výši 
345 tis. Kč  

  
2) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se: 

- sníží ostatní neinvestiční výdaje 
na § 4350, pol. 5909, ÚZ 2004, ORJ 180                                                                  o 1.263 tis. Kč

- zvýší investiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 
na § 4350, pol. 6351, ÚZ 2004, ORJ 180, ORG 40                                                     o 199 tis. Kč
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na § 4357, pol. 6351, ÚZ 2004, ORJ 180, ORG 40                                                     o  89 tis. Kč 
na § 4350, pol. 6351, ÚZ 2004, ORJ 180, ORG 37                                                     o 280 tis. Kč
na § 4357, pol. 6351, ÚZ 2004, ORJ 180, ORG 37                                                     o 120 tis. Kč
na § 4357, pol. 6351, ÚZ 2004, ORJ 180, ORG 39                                                     o 115 tis. Kč
na § 4350, pol. 6351, ÚZ 2004, ORJ 180, ORG 36                                                     o 115 tis. Kč
na § 4357, pol. 6351, ÚZ 2004, ORJ 180, ORG 43                                                     o 345 tis. Kč

  
3) schvaluje 
  

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

Navýšení investičního příspěvku na rok 2020 na základě smlouvy o závazku veřejné služby 
a vyrovnávací platbě za jeho výkon takto: 

č. smlouvy 02816/2015/SOC, organizaci Domov Slunečnice Ostrava, příspěvková organizace, 
ve výši 288 tis. Kč, 

č. smlouvy 02872/2015/SOC, organizaci Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková 
organizace, ve výši 400 tis. Kč, 

č. smlouvy 03180/2015/SOC, organizaci Domov Magnolie, Ostrava-Vítkovice, příspěvková 
organizace, ve výši 115 tis. Kč, 

č. smlouvy 02980/2015/SOC, organizaci Domov pro seniory Iris, příspěvková organizace, 
ve výši 115 tis. kč, 

č. smlouvy 02785/2015/SOC, dodatek č. 2 02785/2015/D2/SOC, organizaci Čtyřlístek -
centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, ve výši 345 tis. Kč   

  
4) ukládá 
  

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

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

 
RM_M 4 
Návrh na zám ěr města sm ěnit nemovité v ěci v k. ú. Stará B ělá, návrh 
na záměr města nesm ěnit nemovité v ěci v k. ú. Hrabová, návrh na zám ěr 
města neprodat nemovité v ěci v k. ú. Záb řeh nad Odrou, vše obec
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 03685/RM1822/56 

(zn.předkl.) 
08 
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Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem na záměr města směnit 

nemovitou věc ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřenou městskému obvodu,  v k. ú. 
Stará Bělá, obec Ostrava, a to: 
 -  část pozemku parc. č.  1830/10, díl b) o výměře 11 m2, oddělenou dle geometrického plánu 
č. 3451-360a/2019, vyhotoveného pro k. ú. Stará Bělá, sloučenou do pozemku 
parc. č. 1830/1       
za  
nemovitou věc ve vlastnictví fyzické osoby v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava, a to: 
- část pozemku parc. č. 1830/1 o výměře 11 m2, oddělenou dle geometrického plánu 
č.  3451-360a/2019, vyhotoveného pro k. ú. Stará Bělá, nově označenou jako pozemek 
parc. č. 1830/13   

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

  
2) nesouhlasí 
  

s návrhem na záměr města směnit 

níže uvedené nemovité věci v k. ú. Hrabová, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy, svěřené městskému obvodu o celkové výměře cca 172 m2, a to: 

- část pozemku parc. č. 2164/1, dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 4/3 předloženého 
materiálu 
- část pozemku parc. č. 2590/1, dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 4/3 předloženého 
materiálu 
za 
nemovitou věc ve vlastnictví fyzické osoby, a to: 
- pozemek parc. č. 3028/6 v k. ú. Hrabová, obec Ostrava  

  
3) nesouhlasí 
  

s návrhem na záměr města prodat 

níže uvedené nemovité věci v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního 
města Ostravy, svěřené městskému obvodu, a to: 

- pozemek p. č. st. 6325 
- část pozemku p. p. č. 455/9 o výměře 13 m2, dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 5/1 
předloženého materiálu  
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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: 20.05.2020
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 5 
Návrh koupit nemovité v ěci v k. ú. Michálkovice, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 03686/RM1822/56 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem koupit nemovitou věc v k. ú. Michálkovice, obec Ostrava, a to část pozemku 
p. p. č. 13/6, ost. plocha, zeleň, o výměře 55 m2, která je dle geometrického plánu 
č. 2266-375/2019 oddělena a nově označena jako pozemek p. p. č. 13/26, ost. plocha, 
ost. komunikace, od vlastníka Koupelny JaS, s.r.o., IČO 277 92 803, sídlo 
Československé armády 84/37, Michálkovice, 715 00 Ostrava, za cenu obvyklou ve výši 
22.940,- Kč 

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

  
2) souhlasí 
  

s návrhem koupit nemovitou věc v k. ú. Michálkovice, obec Ostrava, a to pozemek p. p. č. 99/26, 
ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 42 m2, který je takto označen geometrickým plánem 
č. 2266-375/2019, vyhotoveným v roce 2020, od vlastníka xxxxxxxx, rok narození xxxx, 
bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za cenu obvyklou ve výši 
17.540,- Kč 

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

  
3) souhlasí 
  

s tím, aby si zastupitelstvo města vyhradilo rozhodnutí označit nově vzniklé pozemky 
p. p. č. 13/26 a p. p. č. 99/26, oba k. ú. Michálkovice, obec Ostrava, jakožto majetek svěřený 
městskému obvodu Michálkovice, dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky 
č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, za podmínky, 
že předmětné nemovité věci statutární město Ostrava nabude do svého vlastnictví 
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4) souhlasí 
  

s tím, aby zastupitelstvo města označilo nově vzniklé pozemky p. p. č. 13/26 a p. p. č. 99/26, 
oba k. ú. Michálkovice, obec Ostrava, jakožto majetek svěřený městskému obvodu 
Michálkovice, dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města 
Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, za podmínky, že předmětné nemovité věci 
statutární město Ostrava nabude do svého vlastnictví 

  
5) ukládá 
  

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

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

 
RM_M 6 
Zpráva o činnosti M ěstské policie Ostrava za m ěsíc b řezen 2020 
  
Usnesení číslo: 03687/RM1822/56 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 
  
1) projednala 
  

informaci o stavu veřejného pořádku za měsíc březen 2020 

  
 

RM_M 7 
Návrh na zám ěr města pronajmout pozemky v k. ú. Moravská Ostrava 
a v k. ú. Radvanice 
  
Usnesení číslo: 03688/RM1822/56 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o záměru města pronajmout pozemek parc. č. 2070/36 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 
11 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 1/1 
předloženého materiálu a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit  
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2) rozhodla 
  

o záměru města pronajmout pozemek parc. č. 2070/45 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 8 m2

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 2/1 
předloženého materiálu a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit  

  
3) rozhodla 
  

o záměru města pronajmout pozemek parc. č. 2070/54 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 
11 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 3/1 
předloženého materiálu a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit  

  
4) rozhodla 
  

o záměru města pronajmout pozemek parc. č. 2641/57 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 
21 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 4/1 
předloženého materiálu a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit  

  
5) rozhodla 
  

o záměru města pronajmout pozemek parc. č. 2641/66 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 
20 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 5/1 
předloženého materiálu a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit  

  
6) rozhodla 
  

o záměru města pronajmout pozemek parc. č. 4119/5 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m2

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 6/1 
předloženého materiálu a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit  

  
7) rozhodla 
  

o záměru města pronajmout pozemek parc. č. 924/3 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 23 m2

v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 7/1 předloženého 
materiálu a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit  

  
 

 

 

 

 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

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

Strana 14/61 
  

RM_M 8 
Návrh na uzav ření nájemní smlouvy a smlouvy o výp ůjčce 
  
Usnesení číslo: 03689/RM1822/56 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvy k části pozemku parc. č. 4246/13 - ostatní 
plocha, ostatní komunikace o výměře 66 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

s Družstvem Trouble Cafe, se sídlem Lazecká 57/6, Lazce, 779 00 Olomouc, IČO 071 29 866 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
  

na straně půjčitele uzavřít smlouvu o výpůjčce k části pozemku parc. č. 4246/13 - ostatní plocha, 
ostatní komunikace o výměře 1216 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

s FBC OSTRAVA z. s., se sídlem Hladnovská 259/128, Muglinov, 712 00 Ostrava, 
IČO 646 28 060 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 9 
Návrh na uzav ření smlouvy o z řízení služebnosti k pozemk ům 
ve vlastnictví statutárního m ěsta Ostravy pro CTPark Ostrava,        
spol. s r.o. 
  
Usnesení číslo: 03690/RM1822/56 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

na straně vlastníka zřídit věcné břemeno a  uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě 
- přípojky dešťové kanalizace, přípojky VN k pozemkům: 

- parc. č. 269/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace 
- parc. č. 302/2 - ostatní plocha, zeleň 
v k. ú. Hrabová, obec Ostrava 

s oprávněným: 
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CTPark Ostrava, spol. s r.o. 
Central Trade Park D1 1571, 396 01 Humpolec 
IČO: 084 71 827 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 10 
Výzva k vrácení části dotace dle § 14f odst. 3 zá kona č. 218/2000 Sb., 
o rozpo čtových pravidlech v rámci projektu Rozvoj 
rovného p řístupu ke vzdělávání ve m ěstě Ostrava, reg. č.: 
CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000212 
  
Usnesení číslo: 03691/RM1822/56 

(zn.předkl.) 
91 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s vrácením části dotace ve výši 79.761,73 Kč ve lhůtě do 29. 4. 2020 na č. ú. Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy vážící se k projektu Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání 
ve městě Ostrava, reg. č.: CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000212  

  
2) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se 

- zvyšuje financování na ORJ 120 
na pol. 8115, ÚZ 103133063, ORG 92000000 o 9 tis. Kč 
na pol. 8115, ÚZ 103533063, ORG 92000000 o 72 tis. Kč 

- zvyšují neinvestiční transfery na ORJ 120 
na § 6409, pol. 5904, ÚZ 103133063, ORG 92000000 o 9 tis. Kč 
na § 6409, pol. 5904, ÚZ 103533063, ORG 92000000 o 72 tis. Kč 

  
3) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.04.2020
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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RM_M 11 
Návrh koupit a p řijmout darem nemovité v ěci v k. ú. Slezská Ostrava, 
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 03692/RM1822/56 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem koupit nemovitou věc v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, a to pozemek 
parc. č. 914/7, od vlastníka Vyhlídka Františkov s.r.o., IČO 044 60 146, sídlo 1. máje 3236/103, 
Moravská Ostrava, 703 00 Ostrava, za cenu obvyklou ve výši 964.710,- Kč 

a s návrhem uzavřít Kupní smlouvu a smlouvu o zřízení služebnosti dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
  

na straně povinného ze služebnosti zřídit služebnost a uzavřít dle přílohy č. 2 předloženého 
materiálu smlouvu o zřízení služebnosti - zřízení, vedení, provozování a údržby: 

- vodovodní přípojky v části pozemku parc. č. 914/7, k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, 
- přípojky splaškové kanalizace v části pozemku parc. č. 914/7,  k. ú. Slezská Ostrava, obec 
Ostrava, 
- přípojky dešťové kanalizace v částech pozemku parc. č. 914/7, k. ú. Slezská Ostrava, obec 
Ostrava, 

s oprávněným: 
Vyhlídka Františkov, s.r.o. 
se sídlem 1. máje 3236/103, Moravská Ostrava, 703 00 Ostrava 
IČO 044 60 146 

za podmínky, že zastupitelstvo města rozhodne o výkupu pozemku parc. č. 914/7, k. ú. Slezská 
Ostrava, obec Ostrava 

  
3) souhlasí 
  

s návrhem přijmout darem nemovitou věc v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, a to pozemek 
parc. č. 914/9, včetně součástí, od vlastníka Vyhlídka Františkov s.r.o., IČO 044 60 146, sídlo 1. 
máje 3236/103, Moravská Ostrava, 703 00 Ostrava 

a s návrhem uzavřít Darovací smlouvu a smlouvu o zřízení služebnosti dle přílohy č. 3 
předloženého materiálu 
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4) rozhodla 
  

na straně povinného ze služebnosti zřídit služebnost a uzavřít dle přílohy č. 3 předloženého 
materiálu smlouvu o zřízení služebnosti - zřízení, vedení, provozování a údržby: 

- vodovodní přípojky v části pozemku parc. č. 914/9, k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, 
- přípojky splaškové kanalizace v části pozemku parc. č. 914/9,  k. ú. Slezská Ostrava, obec 
Ostrava, 
- přípojky dešťové kanalizace v částech pozemku parc. č. 914/9, k. ú. Slezská Ostrava, obec 
Ostrava, 

s oprávněným: 
Vyhlídka Františkov, s.r.o. 
se sídlem 1. máje 3236/103, Moravská Ostrava, 703 00 Ostrava 
IČO 044 60 146 

za podmínky, že zastupitelstvo města rozhodne o přijetí daru pozemku parc. č. 914/7,          
k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 

  
5) souhlasí 
  

s tím, aby si zastupitelstvo města vyhradilo rozhodnutí označit pozemek parc. č. 914/7 
a pozemek parc. č. 914/9, včetně součástí, oba k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, jakožto 
majetek svěřený městskému obvodu Slezská Ostrava, dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné 
vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, za podmínky, 
že předmětné nemovité věci statutární město Ostrava nabude do svého vlastnictví 

  
6) souhlasí 
  

s tím, aby zastupitelstvo města rozhodlo označit pozemek parc. č. 914/7 a pozemek 
parc. č. 914/9, včetně součástí, oba k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, jakožto majetek svěřený 
městskému obvodu Slezská Ostrava, dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky 
č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, za podmínky, 
že předmětné nemovité věci statutární město Ostrava nabude do svého vlastnictví 

  
7) ukládá 
  

náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 
předložit návrh dle bodu 1), 3), 5) a 6) zastupitelstvu města k rozhodnutí 

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 20.05.2020
 vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 12 
Návrh p řijmout dar vodovodu a splaškové kanalizace a uzav řít darovací 
smlouvu s Ing. D. L. a M. L. a smlouvy o z řízení služebnosti s vlastníky 
pozemk ů 
  
Usnesení číslo: 03693/RM1822/56 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

přijmout dar inženýrských sítí, které byly vybudovány v rámci stavby „Rodinné domy Nová 
Bělá technická infrastruktura”  v k. ú. Nová Bělá, obec Ostrava (viz příloha č. 1 předloženého 
materiálu), a to:  

a) vodovodu PE 100 D 90 celkové délky 141,20 m uloženého v pozemcích parc. č. 432/5, 
parc. č. 444/8, parc. č. 428/2, parc. č. 429/2, 

b) splaškové kanalizace tlakové PE 100 D 63 a gravitační PP SN 16 celkové délky 148 m, 
uložené v pozemcích parc. č. 432/5, parc. č. 444/8, parc. č. 428/2, parc. č. 429/2,              
parc. č. 1640/46, parc. č. 1640/1, parc. č. 1640/6 

a uzavřít darovací smlouvu dle  přílohy č. 3 předloženého materiálu 

s dárci 
xxxxxxxxxxxxx, narozen xxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxx, narozena xxxxxxxxx 
oba bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

  
2) rozhodla 
  

na straně oprávněného, uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě vodovodu PE 100 
D 90 a splaškové kanalizace tlakové PE 100 D 63  k pozemku: 

parc. č. 428/2 – ostatní plocha, jiná plocha 
v k. ú. Nová Bělá, obec Ostrava, 

s vlastníky: 

manželé 
xxxxxxxxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxxx 
oba bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
podíl ve výši 1/14, 
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manželé 
xxxxxxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxxxxx 
oba bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
podíl ve výši 1/6, 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxxxxx 
bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
podíl ve výši 1/12, 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxxx 
bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
podíl ve výši 1/12, 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxxx 
bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
podíl ve výši 1/6, 

manželé 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxxxxxx 
oba bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
podíl ve výši 4/14, 

manželé 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxxxxxxxx 
oba bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
podíl ve výši 1/14, 

xxxxxxxxxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxxxxx 
bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
podíl ve výši 1/28, 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxxxxxx 
bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
podíl ve výši 1/28, 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu, 

za podmínky, že statutární město Ostrava se stane vlastníkem vodovodu PE 100 D 90 
a splaškové kanalizace tlakové PE 100 D 63 na základě darovací smlouvy uvedené v bodě 1) 
tohoto usnesení 

  
3) rozhodla 
  

na straně oprávněného, uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě vodovodu PE 100 
D 90 a splaškové kanalizace tlakové PE 100 D 63  k pozemku: 
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parc. č. 429/2 – ostatní plocha, jiná plocha 
v k. ú. Nová Bělá, obec Ostrava, 

s vlastníky: 

manželé 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxxxx 
oba bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
podíl ve výši 1/7, 

manželé 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxxxxxxxx 
oba bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
podíl ve výši 4/7, 

manželé 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
oba bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
podíl ve výši 1/7, 

xxxxxxxxxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxxxxxx 
bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
podíl ve výši 1/14, 

xxxxxxxxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxxx 
bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
podíl ve výši 1/14, 

dle přílohy č. 5 předloženého materiálu, 

za podmínky, že statutární město Ostrava se stane vlastníkem vodovodu PE 100 D 90 
a splaškové kanalizace tlakové PE 100 D 63 na základě darovací smlouvy uvedené v bodě 1) 
tohoto usnesení 

  
4) rozhodla 
  

na straně oprávněného, uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě vodovodu PE 100 
D 90 a splaškové kanalizace tlakové PE 100 D 63  k pozemkům: 

parc. č. 432/5 - ostatní plocha, jiná plocha, 
parc. č. 444/8 - ostatní plocha, jiná plocha, 
oba v k. ú. Nová Bělá, obec Ostrava, 

s vlastníky: 
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manželé 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxxxxx 
oba bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu, 

za podmínky, že statutární město Ostrava se stane vlastníkem vodovodu PE 100 D 90 
a splaškové kanalizace tlakové PE 100 D 63 na základě darovací smlouvy uvedené v bodě 1) 
tohoto usnesení 

  
5) rozhodla 
  

na straně oprávněného, uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě splaškové 
kanalizace gravitační PP SN 16 k pozemku: 

parc. č. 1640/46 – ostatní plocha, ostatní komunikace 
v k. ú. Nová Bělá, obec Ostrava, 

s vlastníky: 

manželé 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxxxx 
oba bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
podíl ve výši 1/14, 

manželé 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxxxxxx 
oba bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
podíl ve výši 1/6, 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxxxx 
bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
podíl ve výši 1/6, 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxxxx 
bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
podíl ve výši 1/6, 

manželé 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxxxxxx 
oba bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
podíl ve výši 4/14, 

 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

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

Strana 22/61 
  

manželé 
xxxxxxxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxxxxx 
oba bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
podíl ve výši 1/14, 

xxxxxxxxxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxxx 
bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
podíl ve výši 1/28, 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxxxx 
bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
podíl ve výši 1/28, 

dle přílohy č. 7 předloženého materiálu, 

za podmínky, že statutární město Ostrava se stane vlastníkem splaškové kanalizace gravitační PP 
SN 16 na základě darovací smlouvy uvedené v bodě 1) tohoto usnesení 

  
 

RM_M 13 
Udělení p ředchozího souhlasu z řizovatele s podáním žádosti o nada ční 
příspěvek a ud ělení p ředchozího souhlasu s p řijetím nada čního 
příspěvku do majetku p říspěvkové organizace Domov Magnolie, 
Ostrava-Vítkovice , příspěvková organizace, I ČO 70631859, se sídlem 
Sirot čí 474/56, 703 00 Ostrava - Vítkovice 
  
Usnesení číslo: 03694/RM1822/56 

(zn.předkl.) 
41 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

podání žádosti o nadační příspěvek Nadace ČEZ, IČO 26721511, se sídlem Duhová 1531/3, 
140 00 Praha 4, do majetku Domov Magnolie, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, 
IČO 70631859, se sídlem Sirotčí 474/56, 703 00 Ostrava - Vítkovice 

  
 Vyřizuje: Mgr. Andrea Gibejová, T: 21.05.2020
 ředitelka Domova Magnolie, příspěvková organizace 
  
2) rozhodla 
  

v souladu s § 27, odst. 7, písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, o udělení předchozího souhlasu s nabytím nadačního 
příspěvku do vlastnictví Domova Magnolie, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, 
IČO 70631859, se sídlem Sirotčí 474/56, 703 00 Ostrava - Vítkovice 
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3) ukládá 
  

náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D.,  
vystavit za zřizovatele předchozí souhlas zřizovatele k podání žádosti o nadační příspěvek 
dle bodu 1) tohoto usnesení a nabytí nadačního příspěvku dle bodu 2) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 24.04.2020
 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
  

 
RM_M 14 
Udělení p ředchozího souhlasu z řizovatele s p řijetím nada čního 
příspěvku do majetku p říspěvkové organizace Domov pro seniory Iris, 
Ostrava- Mariánské Hory, p říspěvková organizace, I ČO 70631824, 
se sídlem Rybá řská 1223/13, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory a Hulv áky
  
Usnesení číslo: 03695/RM1822/56 

(zn.předkl.) 
41 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

v souladu s § 27, odst. 7, písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, o udělení předchozího souhlasu s nabytím nadačního 
příspěvku od Nadace Multicraft, IČO 05654823, se sídlem Želazného 256/1, 712 00 Ostrava –
Muglinov, do majetku Domov pro seniory Iris, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková 
organizace, IČO 70631824, se sídlem Rybářská 1223/13, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory 
a Hulváky, a to na projekt “nákup kompaktní filtrační jednotky KLM KFJ 2-2300“ 

  
2) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 05.05.2020
 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
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RM_M 15 
Návrh na poskytnutí transfer ů městským obvod ům a příspěvků 
za účelem zabezpe čení prevence kriminality pro rok 2020 
  
Usnesení číslo: 03696/RM1822/56 

(zn.předkl.) 
86 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o poskytnutí transferů z rozpočtu statutárního města Ostravy městským obvodům v celkové výši 
3.780.000 Kč za účelem zabezpečení prevence kriminality dle přílohy č. 1 a č. 2 předloženého 
materiálu 

  
2) rozhodla 
  

o poskytnutí příspěvku z rozpočtu statutárního města Ostravy Městské policii Ostrava ve výši 
262.000 Kč za účelem zabezpečení prevence kriminality dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

  
3) rozhodla 
  

o poskytnutí příspěvku z rozpočtu statutárního města Ostravy Středisku volného času, Ostrava -
Zábřeh ve výši 124.000 Kč za účelem zabezpečení prevence kriminality dle přílohy č. 4 
předloženého materiálu 

  
4) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se: 

snižují běžné výdaje v ORJ 180 

na § 4349, pol. 5909, ÚZ 7402               o               4 166 tis. Kč 

zvyšují běžné výdaje v ORJ 270 

na § 4349, pol. 5136, ÚZ 7402               o                 4 tis. Kč 

na § 4349, pol. 5137, ÚZ 7402               o               71 tis. Kč 

na § 4349, pol. 5139, ÚZ 7402               o               50 tis. Kč 

na § 4349, pol. 5167, ÚZ 7402               o               47 tis. Kč 

na § 4349, pol. 5169, ÚZ 7402               o               48 tis. Kč 

na § 4349, pol. 5194, ÚZ 7402               o               42 tis. Kč 
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zvýší se neinvestiční příspěvek zřízené příspěvkové organizaci 

na § 4349, pol. 5331, ÚZ 7402, org. 82, ORJ 180               o               124 tis. Kč 

zvýší se neinvestiční převody mezi statutárním městem a městskými obvody – výdaje v ORJ 120

na § 6330, pol. 5347, ÚZ 7402 

org.502               o                  341 tis. Kč 

org.503               o                  377 tis. Kč 

org.504               o               1 093 tis. Kč 

org.505               o                  477 tis. Kč 

org.507               o                  364 tis. Kč 

org.508               o                    52 tis. Kč 

org.509               o                    57 tis. Kč 

org.510               o                  312 tis. Kč 

org.512               o                    50 tis. Kč 

org.515               o                    43 tis. Kč 

org.516               o                  201 tis. Kč 

org.517               o                  148 tis. Kč 

org.518               o                    42 tis. Kč 

org.522               o                  214 tis. Kč 

org.524               o                      9 tis. Kč 

Městské obvody dle důvodové zprávy a příloh č. 1 a 2 předloženého materiálu 

zvýší neinvestiční převody mezi statutárním městem a městskými obvody – příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 7402, org. 5xx o 3 780 tis. Kč 

zvýší běžné výdaje 

na § xxxx, pol. xxxx, ÚZ 7402 o 3 780 tis. Kč 
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5) schvaluje 
  

úpravu závazného ukazatele 

– navýšení neinvestičního příspěvku na rok 2020 organizaci Středisko volného času, 
Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace o 124 tis. Kč 

  
6) ukládá 
  

vedoucímu odboru financí a rozpočtu 
realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 4) tohoto usnesení a úpravu závazného 
ukazatele dle bodu 5) tohoto usnesení 

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

 
RM_M 16 
Návrh na souhlas s umíst ěním podzemního kabelového vedení NN 
a uzavření smlouvy o budoucí smlouv ě o zřízení věcného b řemene 
k pozemk ům ve vlastnictví statutárního m ěsta Ostravy, pro ČEZ 
Distribuce, a.s. 
  
Usnesení číslo: 03697/RM1822/56 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s umístěním podzemního kabelového vedení NN v pozemcích ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy: 

parc. č. 3265/14 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc. č. 1973 - ostatní plocha, ostatní komunikace 
v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, pro:  

ČEZ Distribuce, a.s. 
se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO:  24729035 

v rámci stavby „Ostrava - Radvanice, Na Hrázkách, NNv, NNk” 
dle situačního výkresu dokumentace, který je přílohou č. 2/2 předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
  

na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene zřízení 
a provozování podzemního kabelového vedení NN k pozemkům: 
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parc. č. 3265/14 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc. č. 1973 - ostatní plocha, ostatní komunikace 
v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, s oprávněným: 

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

  
 

RM_M 17 
Udělení p ředchozího souhlasu s nabytím daru do vlastnictví St řediska 
volného času Korunka, Ostrava - Mariánské Hory, p. o. 
  
Usnesení číslo: 03698/RM1822/56 

(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 právnické osoby Středisko volného času Korunka, Ostrava - Mariánské Hory, 
příspěvková organizace, IČO 75080508, dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého 
materiálu 

  
2) ukládá 
  

náměstkyni primátora Mgr. Andree Hoffmannové, Ph.D., 
vystavit za zřizovatele předchozí souhlas zřizovatele s přijetím daru dle bodu 1) tohoto usnesení

  
 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 30.04.2020
 vedoucí odboru školství a sportu 
  

 
RM_M 18 
Návrh na uzav ření dodatku č. 1 ke smlouv ě o budoucí smlouv ě o zřízení 
služebnosti 
  
Usnesení číslo: 03699/RM1822/56 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

na straně vlastníka uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 
ev. č. 2344/2018/MJ ze dne 18. 6. 2018 
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s budoucím oprávněným: 
Elektro MAR a.s., Technologická 376/5, Pustkovec, 70800 Ostrava, IČO: 039 15 131 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 19 
Návrh na neuzav ření nájemní smlouvy k pozemk ům v k. ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava, návrh na zám ěr města pronajmout části 
pozemk ů v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 03700/RM1822/56 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

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

- parc. č. 3457/1 - ostatní plocha, neplodná půda o výměře 1460 m2, 
- parc. č. 3457/3 - zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště o výměře 460 m2, 
- parc. č. 4246/13 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 768 m2, 

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

s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, se sídlem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

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

  
2) rozhodla 
  

o záměru města pronajmout část pozemku parc. č. 1096/21 - ostatní plocha, silnice o výměře 
21 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 2/1 
předloženého materiálu za podmínky, že nájemce bude respektovat Nařízení o regulaci 
reklamního smogu – PROJEKT OSTRAVA 360° a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento 
záměr zrušit 

  
3) rozhodla 
  

o záměru města pronajmout část pozemku parc. č. 1096/21 - ostatní plocha, silnice o výměře 
65 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 3/1 
předloženého materiálu za podmínky, že nájemce bude respektovat Nařízení o regulaci 
reklamního smogu – PROJEKT OSTRAVA 360° a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento 
záměr zrušit 
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RM_M 20 
Návrh dodatku č. 1 ke Smlouv ě o dílo č. 2308/2019/OI/VZKÚ na realizaci 
IZ stavby „Revitalizace hlavního nádraží – přeložka tramvajové smy čky 
ul. Wattova” 
  
Usnesení číslo: 03701/RM1822/56 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2308/2019/OI/VZKÚ na realizaci přípravných 
prací, průzkumných prací a investičního záměru pro stavbu „Revitalizace hlavního nádraží -
přeložka tramvajové smyčky ul. Wattova” v k. ú, Přívoz, obec Ostrava se společností AFRY CZ 
s.r.o., Magistrů 1275/13, Michle, 140 00 Praha 4, IČO 45306605, dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu  

  
 

RM_M 21 
Návrh na z řízení služebnosti a uzav ření smlouvy o z řízení služebnosti 
pro spole čnost JTA exclusive, spol. s r.o. 
  
Usnesení číslo: 03702/RM1822/56 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

na straně vlastníka zřídit služebnost  a uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti - zřízení, vedení, 
provozování a údržby plynovodní přípojky v pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy:

parc. č. 1906/61 - ostatní plocha, zeleň, 
v k. ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava, s oprávněným: 

JTA exclusive, spol. s r.o. 
se sídlem Petřkovická 861/5, Petřkovice, 725 29 Ostrava 
IČO 286 19 935 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 
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RM_M 22 
Návrh na uzav ření „Smlouvy nájemní a Smlouvy o smlouv ě budoucí 
o zřízení služebnosti” v souvislosti se stavbou „Revita lizace 
Pustkoveckého údolí” zahrnutou do kapitálového rozp očtu statutárního 
města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 03703/RM1822/56 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

uzavřít „Nájemní smlouvu a Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti” v souvislosti 
se stavbou „Revitalizace Pustkoveckého údolí” mezi pronajímatelem a budoucím 
povinným Povodím Odry, státním podnikem, se sídlem Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 
702 00 Ostrava, IČO: 70890021 

a statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 Ostrava, IČO: 00845451, 
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 23 
Realizace ozdravných pobyt ů z dotací a p říspěvků z Fondu pro d ěti 
ohrožené zne čištěním ovzduší z programu 2019/2020 v prodlouženém 
termínu od 1. října do 20. prosince 2020 
  
Usnesení číslo: 03704/RM1822/56 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města  

rozhodnout o posunutí data realizace ozdravných pobytů z dotací a příspěvků z Fondu pro děti 
ohrožené znečištěním ovzduší z „programu  2019/2020” na termíny v rozmezí od 1. října 
do 20. prosince 2020 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o změně termínu v dodání vyúčtování do 31. prosince 2020 
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3) ukládá 
  náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí a ke schválení návrh dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení

  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., MBA, T: 20.05.2020
 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 
  

 
RM_M 24 
Udělení p ředchozího souhlasu s nabytím dar ů do vlastnictví právnické 
osoby M ěstská nemocnice Ostrava, p říspěvková organizace, 
IČO 00635162, se sídlem Nemocni ční 898/20a, 728 80 Ostrava - Moravská 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 03705/RM1822/56 

(zn.předkl.) 
40 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

v souladu s § 27, odst. 7, písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, o udělení předchozího souhlasu s nabytím darů 
do vlastnictví právnické osoby Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, 
IČO 00635162, se sídlem Nemocniční 898/20a, 728 80 Ostrava - Moravská Ostrava, v celkové 
výši 180.345,00 Kč (příloha č. 1 předloženého materiálu) 

  
2) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 05.05.2020
 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
  

 
RM_M 25 
Návrh zrušit usnesení zastupitelstva m ěsta č. 0180/ZM1822/4 bod 2) 
ze dne 6. 3. 2019, návrh bezúplatn ě nabýt pozemek v k. ú. Nová B ělá, 
obec Ostrava a návrh uzav řít smlouvu o bezúplatném p řevodu pozemku 
v k. ú. Nová B ělá, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 03706/RM1822/56 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

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

Strana 32/61 
  

 1) souhlasí 
  

s návrhem zrušit usnesení zastupitelstva města č. 0180/ZM1822/4 bod 2) ze dne 6. 3. 2019 , 
kterým rozhodlo bezúplatně nabýt nemovitou věc v k. ú. Nová Bělá, obec Ostrava, a to část 
pozemku parc. č. 1627/1, dle skutečného zaměření stavu na podkladě katastrální mapy, 
která byla přílohou č. 2/4 původního materiálu 

  
2) souhlasí 
  

s bezúplatným nabytím pozemku parc. č.1627/1 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Nová 
Bělá, obec Ostrava 

od vlastníka Česká republika, příslušnost hospodařit s majetkem státu Státní pozemkový úřad, 
IČO: 01312774, sídlo Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov 

a s návrhem uzavřít Smlouvu o bezúplatném převodu pozemku č. 1001992071 - dle přílohy č. 4 
předloženého materiálu 

  
3) ukládá 
  

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

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

 
RM_M 26 
„Rekonstrukce a prodloužení sb ěrače B do Radvanic”, návrh 
na uzav ření Dodatku č. 8 ke Smlouv ě o dílo č. 2777/2017/OSR 
  
Usnesení číslo: 03707/RM1822/56 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření Dodatku č. 8 ke Smlouvě o dílo č. 2777/2017/OSR ve znění 
Dodatku č. 1, Dodatku č. 2, Dodatku č. 3, Dodatku č. 4, Dodatku č. 5, Dodatku č. 6 
a Dodatku č. 7 na realizaci stavby „Rekonstrukce a prodloužení sběrače B do Radvanic” mezi 
smluvními stranami Ministerstvem financí ČR, Letenská 15, 118 10 Praha, 
IČO 00006947 a Statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, 
IČO 00845451 na straně jedné (objednatel) a společností HOCHTIEF CZ a.s., 
Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5, IČO 46678468 na straně druhé (zhotovitel),  
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z důvodu vzniku méněprací a víceprací v rámci stavby „Rekonstrukce a prodloužení sběrače B 
do Radvanic”, kterým se upravuje cena  226.835.857,10 Kč bez DPH na 226.991.425,57 Kč 
bez DPH dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy předloženého materiálu  

  
 

RM_M 27 
Návrh dodatku č. 1 ke Smlouv ě o dílo a smlouv ě příkazní 
č. 1135/2016/OI/VZKÚ na vyhotovení dokumentace stavby „Propojovací 
větev mezi rampou ze sil. I/56 a ul. paskovskou na MO K u Makra 
v Ostrav ě-Hrabové” 
  
Usnesení číslo: 03708/RM1822/56 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření  dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 1135/2016/OI/VZKÚ 
na realizaci dokumentace stavby „Propojovací větev mezi rampou ze sil. I/56 a ul. Paskovskou 
na MOK u Makra v Ostravě Hrabové” se společností HaskoningDHV Czech Republic, spol. 
s r.o., Sokolovská 100/94, Karlín, 186 00 Praha, IČO 45797170, dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu   

  
 

RM_M 28 
Předchozí souhlas rady m ěsta k pronájmu nemovitosti a k nabytí 
nemovitosti do majetku m ěsta 
  
Usnesení číslo: 03709/RM1822/56 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 
  
1) vydává 
  

- předchozí souhlas v souladu s článkem 7, odst. (3), písm. c) a čl. 7, odst. (9), písm. u) obecně 
závazné vyhlášky města Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn 
a doplňků, k: 

• nabytí části pozemku parc. č. 1850/137 oddělenou a nově označenou jako pozemek parc. 
č. 1850/162, pro městský obvod Krásné Pole 
• pronájmu části pozemku parc. č. 1024/24 v k. ú. Moravská Ostrava, pro městský obvod 
Moravská Ostrava 
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RM_M 29 
Návrh na uzav ření smlouvy o budoucí smlouv ě o zřízení služebnosti 
  
Usnesení číslo: 03710/RM1822/56 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě 
přípojky splaškové kanalizace, přípojky dešťové kanalizace, přípojky vodovodu, přípojky 
zemního plynu a venkovního osvětlení, tj. kabelového vedení venkovního osvětlení včetně 
sloupu venkovního osvětlení, přípojky slaboproudu a užívání pozemků pro přístup a příjezd 
k pozemku p. p. č. 802/83 v k. ú. Mošnov, obec Mošnov, k pozemkům: 

p. p. č. 802/1 – orná půda, 
p. p. č. 813/29 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p. p. č. 813/39 - ostatní plocha, jiná plocha, 
p. p. č. 813/55 - ostatní plocha, jiná plocha, 
p. p. č. 813/64 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p. p. č. 1259/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p. p. č. 1465/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p. p. č. 1466/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
všechny v k. ú. Mošnov, obec Mošnov, 

s budoucím oprávněným: 

Vítkovice – výzkum a vývoj – technické aplikace a.s. 
se sídlem Studentská 6202/17, Poruba, 708 00 Ostrava, 
IČO 276 77 257, 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 

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

  
 

RM_M 30 
Návrh na zám ěr města změnit smlouvu o výp ůjčce formou uzav ření 
dodatku, návrh na zám ěr města pronajmout části pozemk ů v k. ú. 
Kunčice nad Ostravicí a v k. ú. Slezská Ostrava, obec O strava 
  
Usnesení číslo: 03711/RM1822/56 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
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o záměru města změnit smlouvu o výpůjčce: 

-  ev. č. 0600/2020/MJ ze dne 7. 2. 2020, jejímž předmětem je výpůjčka nemovitých věcí v k. ú. 
Frýdlant nad Ostravicí, obec Frýdlant nad Ostravicí, a to: 
- pozemek parc. č. 2925 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 330 m2, jehož součástí je stavba: 
Frýdlant, č. e. 164, rod. rekr., 
- pozemek parc. č. 2926/1 - zahrada o výměře 2724 m2, 
- parc. č. 2926/2 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 26 m2, jehož součástí je stavba: bez 
č.p./č. e., jiná st., 
včetně součástí a příslušenství 

formou uzavření dodatku č. 1, kdy dojde ke změně v: 

čl. II. Předmět a účel výpůjčky - v odst. 1b) bude současný seznam movitých věcí nahrazen 
novým seznamem, viz příloha č. 1/4 materiálu 

čl. V. Práva a povinnosti vypůjčitele - odst. 3. bude nahrazen novým odstavcem tohoto znění: 
3. Vypůjčitel je povinen si zajistit a hradit náklady na služby tzn. dodávku elektrické energie, 
zemního plynu, tepelné energie, svoz odpadů, ostrahu areálu apod. tím, že uzavře samostatné 
smlouvy s dodavateli služeb. Dále je povinen hradit veškeré provozní náklady spojené 
s provozem a užíváním předmětu výpůjčky. Vypůjčitel je povinen hradit půjčiteli náklady 
za spotřebu vody a za odvádění odpadních vod do tlakové kanalizace v intervalu stanoveném 
dodavateli, dle skutečně naměřených hodnot na vodoměru, který je umístěn v předmětu výpůjčky

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  
2) rozhodla 
  

o záměru města pronajmout část pozemku parc. č. 253/3 - ostatní plocha, ostatní 
komunikace o výměře 21 m2 v k. ú. Kunčice nad Ostravicí, obec Ostrava, dle zákresu ve snímku, 
který je přílohou č. 3/1 předloženého materiálu a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento 
záměr zrušit 

  
3) rozhodla 
  

o záměru města pronajmout část pozemku parc. č. 4879/1 - ostatní plocha, zeleň 
o výměře 9,4 m2 v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, dle zákresu ve snímku, který je přílohou 
č. 4/1 předloženého materiálu a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  
 

RM_M 31 
Návrh na uzav ření nájemních smluv k pozemk ům v k. ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 03712/RM1822/56 

(zn.předkl.) 
08 

 
Rada města 
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 1) rozhodla 
  

o uzavření nájemní smlouvy k části pozemku parc. č. 3594/10 - ostatní plocha, ostatní 
komunikace o výměře 25,60 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

s TGX Paleta s. r. o., se sídlem 28. října 2592/153, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava,       
IČO 039 34 179 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
  

o uzavření nájemní smlouvy k části pozemku parc. č. 3550/3 - ostatní, ostatní komunikace 
o výměře 15,45 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

s xxxxxxxxxxxxxxxxx, se sídlem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 32 
Udělení p ředchozího souhlasu z řizovatele s podáním žádosti o nada ční 
příspěvek a ud ělení p ředchozího souhlasu s p řijetím nada čního 
příspěvku do majetku p říspěvkové organizace Domov Slune čnice 
Ostrava, p říspěvková organizace, I ČO 70631883, se sídlem 
Opavská 4472/76, 708 00 Ostrava - Poruba 
  
Usnesení číslo: 03713/RM1822/56 

(zn.předkl.) 
41 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

podání žádosti o nadační příspěvek Nadace ČEZ, IČO 26721511, se sídlem Duhová 1531/3, 
140 00 Praha 4, do majetku Domova Slunečnice Ostrava, příspěvková organizace, 
IČO 70631883, na nákup osobních ochranných pracovních pomůcek pro zaměstnance 

  
 Vyřizuje: Ing. Radek Baran, T: 30.04.2020
 ředitel Domova Slunečnice Ostrava, příspěvková organizace 
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2) rozhodla 
  

v souladu s § 27, odst. 7, písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, o udělení předchozího souhlasu s nabytím nadačního 
příspěvku do vlastnictví Domova Slunečnice Ostrava, příspěvková organizace, IČO 70631883 

  
3) ukládá 
  

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

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

 
RM_M 33 
Souhlas s podáním žádosti o poskytnutí ú čelové investi ční dotace 
v rámci programu „014D26 Dotace pro jednotky SDH obcí “ vyhlášeného 
pro rok 2021 Ministerstvem vnitra – generálním ředitelstvím Hasi čského 
záchranného sboru ČR pro projekt „Rekonstrukce hasi čské zbrojnice 
Ostrava – He řmanice“ 
  
Usnesení číslo: 03714/RM1822/56 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

přípravu projektu „Rekonstrukce hasičské zbrojnice Ostrava – Heřmanice“ pro program 
Ministerstva vnitra dotačního programu „014D26 Dotace pro jednotky SDH obcí“, 
dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  
2) souhlasí 
  

se zahájením přípravy a podáním žádosti o účelovou investiční dotaci v rámci programu 
„014D26 Dotace pro jednotky SDH obcí“ vyhlášeného Ministerstvem vnitra – generálním 
ředitelstvím Hasičského záchranného sboru ČR pro rok 2021, výzva JSDH_V3_2021: „Stavba 
nebo rekonstrukce požární zbrojnice“ pro projekt „Rekonstrukce hasičské zbrojnice Ostrava –
Heřmanice“ dle podmínek vyhlášeného dotačního programu a dle důvodové zprávy 
předloženého materiálu 
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3) žádá 
  

městský obvod Slezská Ostrava 
jako nositele projektu o zajištění veškerých úkonů spojených s přípravou projektu a podáním 
žádosti o dotaci včetně všech jejich příloh pro projekt dle bodu 1) tohoto usnesení v souladu 
s podmínkami výzvy v rámci dotačního programu „014D26 Dotace pro jednotky SDH obcí“, 
v případě, že rada městského obvodu rozhodne kladně o předložení žádosti o dotaci uvedené 
v bodě 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Richard Vereš, T: 14.05.2020
 starosta městského obvodu Slezská Ostrava 
  

 
RM_M 34 
Úprava rozpo čtu 
  
Usnesení číslo: 03715/RM1822/56 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

a) s přijetím dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 800 000 Kč pro organizaci 
Janáčkova filharmonie Ostrava, p. o., na úhradu nákladů souvisejících s projektem „Janáčkova 
filharmonie v Opavě - cyklus abonentních koncertů symfonické hudby” 

b) s přijetím dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 800 000 Kč pro organizaci 
Janáčkova filharmonie Ostrava, p. o., na úhradu nákladů souvisejících s projektem „Zahraniční 
aktivity Janáčkovy filharmonie Ostrava v roce 2020” 

c) s přijetím dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 500 000 Kč pro organizaci 
PLATO Ostrava, p. o., na úhradu nákladů souvisejících s projektem „Podpora 
aktivit PLATO v roce 2020” 

d) s přijetím dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 500 000 Kč pro organizaci 
Divadlo loutek Ostrava, p. o., na úhradu nákladů souvisejících s projektem „Účast Divadla 
loutek Ostrava na mezinárodním festivalu v Mexiku” 

  
2) schvaluje 
  rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

- ostatní neinvestiční transfery ze SR 
(A.2.) na pol. 4116, ÚZ 35019, ORJ 120 o 5 tis. Kč 
                                ÚZ 35015, ORJ 120 o 1 441 tis. Kč 
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- neinvesiční přijaté transfery od krajů 
na pol. 4122, ÚZ 345, ORJ 120 o 932 tis. Kč (A.1.) 

- běžné výdaje 
na § 3522, pol. 5169, ÚZ 1070, ORJ 230, org. 6227 o 1 tis. Kč (B.1.) 
(C.1.) na ORJ 230, § 3639, pol. 5169, org. 8241 o 718 tis. Kč 
                               § 2212, pol. 5169 o 5 tis. Kč 
                                            pol. 5171 o 202 tis. Kč 
(C.2.) na ORJ 140, § 3299, pol. 5132, ÚZ 103533063, org. 100000000 o 51 tis. Kč 
                                                             ÚZ 103133063, org. 100000000 o 6 tis. Kč 
                                                             ÚZ 103107609, org. 100000000 o 3 tis. Kč 
                               § 3299, pol. 5169, ÚZ 103533063, org. 100000001 o 9 tis. Kč 
                                                             ÚZ 103133063, org. 100000001 o 1 tis. Kč 
                                                             ÚZ 103107609, org. 100000001 o 1 tis. Kč 
(C.3.) na ORJ 270, § 5311, pol. 5132 o 1 180 tis. Kč 
                                            pol. 5171 o 1 000 tis. Kč 
na § 6171, pol. 5021, ORJ 135 o 49 tis. Kč (C.4.) 

- kapitálové výdaje 
(B.1.) na ORJ 230, § 3522, pol. 6121, ÚZ 1070, org. 6207 o 1 tis. Kč 
                                                                             org. 6208 o 1 tis. Kč 
                                                                             org. 6218 o 1 tis. Kč 
                                                                             org. 6223 o 1 tis. Kč 
                                                                             org. 6224 o 5 237 tis. Kč 
                                                                             org. 6225 o 373 tis. Kč 
                               § 3524, pol. 6121, ÚZ 1070, org. 6215 o 794 tis. Kč 
na § 3599, pol. 6909, ÚZ 1070, ORJ 170 o 7 252 tis. Kč (B.2.) 
(C.1.) na ORJ 230, § 2310, pol. 6121, org. 7462 o 400 tis. Kč 
                                            pol. 6121, ÚZ 95, org. 7462 o 150 tis. Kč 
                               § 2219, pol. 6121, org. 3283 o 150 tis. Kč 
na § 3639, pol. 6130, ORJ 137, org. 7395 o 605 tis. Kč (C.5.) 

- neinvestiční transfery 
na § 3314, pol. 5336, ÚZ 345, ORJ 160, org. 4214 o 932 tis. Kč (A.1.) 
(A.2.) na ORJ 170, § 3592, pol. 5336, ÚZ 35019, org. 4241 o 5 tis. Kč 
                                                             ÚZ 35015, org. 4241 o 1 441 tis. Kč 

z v y š u j e 

- financování 
na pol. 8115, ÚZ 1070, ORJ 120 o 6 409 tis. Kč (B.1.) 
                                                     o 7 252 tis. Kč (B.2.) 
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s n i ž u j í 

- běžné výdaje 
(C.1.) na ORJ 230, § 3639, pol. 5169 o 718 tis. Kč 
                               § 3639, pol. 5169 o 207 tis. Kč 
na § 3299, pol. 5901, ORJ 140, org. 100000000 o 71 tis. Kč (C.2.) 
(C.3.) na ORJ 270, § 5311, pol. 5137 o 1 480 tis. Kč 
                                            pol. 5168 o 400 tis. Kč 
                                            pol. 5169 o 300 tis. Kč 
na § 2141, pol. 5139, ORJ 221 o 49 tis. Kč (C.4.) 

- kapitálové výdaje 
(C.1.) na ORJ 230, § 2310, pol. 6121, org. 7231 o 400 tis. Kč 
                                            pol. 6121, ÚZ 95, org. 7341 o 150 tis. Kč 
                               § 6409, pol. 6901, org. 8064 o 150 tis. Kč 
na § 2321, pol. 6121, ORJ 230, org. 7395 o 605 tis. Kč (C.5.)  

  
3) 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 35 
Návrh na uzav ření licen ční smlouvy týkající se „Rozvojové zóny Hrušov”
  
Usnesení číslo: 03716/RM1822/56 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

uzavření licenční smlouvy mezi statutárním městem Ostrava a společností Sweco Hydroprojekt 
a.s., se sídlem: Praha 4, Táborská 31, PSČ 140 16, IČO: 264 75 081, společností ARPIK 
OSTRAVA s.r.o., se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, 
IČO 476 67 419 a společností G-Consult, spol. s r.o., se sídlem: Výstavní 367/109, Vítkovice, 
703 00 Ostrava, IČO: 646 16 886, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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RM_M 36 
Návrh na z řízení služebnosti a uzav ření smlouvy o z řízení služebnosti 
pro fyzické osoby v k. ú. He řmanice, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 03717/RM1822/56 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

na straně vlastníka zřídit služebnost a uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti - zřízení, vedení, 
provozování a údržby vodovodní přípojky a plynovodní přípojky v pozemku ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy: 
p. p. č. 491/3 - ostatní plocha, silnice 
v k. ú. Heřmanice, obec Ostrava 

s oprávněnými: 
xxxxxxxxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, datum 
narození xxxxxxxxxxxxxx 
oba bydlištěm xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
  

na straně vlastníka zřídit služebnost a uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti - zřízení, vedení, 
provozování a údržby vodovodní přípojky a plynovodní přípojky v pozemcích ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy: 
p. p. č. 491/2- zahrada a p. p. č. 491/3 - ostatní plocha, silnice 
oba v k. ú. Heřmanice, obec Ostrava 

s oprávněnými: 
xxxxxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxx
oba bydlištěm xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 37 
Návrh Aktualizace č. 2 Plánu financování obnovy vodovod ů a kanalizací 
v majetku SMO v lokalit ě Průmyslové zóny Mošnov 
  
Usnesení číslo: 03718/RM1822/56 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
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  zastupitelstvu města 

schválit návrh Aktualizace č. 2 Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací v majetku 
SMO v lokalitě Průmyslové zóny Mošnov dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) ukládá 
  

náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové 
předložit návrh Aktualizace č. 2 Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací v majetku 
SMO v lokalitě Průmyslové zóny Mošnov dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu města 
ke schválení 

  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., MBA, T: 20.05.2020
 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 
  

 
RM_M 38 
Návrh na uzav ření smluv o poskytování služeb outsourcingu IT Cent ru 
sociálních služeb Poruba, p říspěvkové organizaci a Centru sociálních 
služeb Jih, p říspěvkové organizaci 
  
Usnesení číslo: 03719/RM1822/56 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření Smlouvy o poskytování služeb outsourcingu informačních technologií 
organizaci Centrum sociálních služeb Poruba, příspěvková organizace se sídlem Průběžná 
6222/122, Ostrava - Poruba, PSČ 708 00, IČO: 71216642 společností Ovanet a.s. se sídlem 
Hájkova 1100/13, 702 00 Ostrava Přívoz, IČO: 25857568, za cenu nejvýše přípustnou 80 000,-
Kč bez DPH za rok 2020 a v dalších letech 70 000,- Kč bez DPH/rok dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
  

o uzavření Smlouvy o poskytování služeb outsourcingu informačních technologií 
organizaci Centrum sociálních služeb Jih, příspěvková organizace se sídlem Odborářská 677/72, 
Hrabůvka, 700 30 Ostrava, IČO: 08238359 společností Ovanet a.s. se sídlem Hájkova 1100/13, 
702 00 Ostrava Přívoz, IČO: 25857568, za cenu nejvýše přípustnou 110 000,- Kč bez DPH/rok, 
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 
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RM_M 39 
Schválení p řijetí dotace k projektu „M - Ostrava - Sportovní hala Nová 
Bělá”, i. č. 133D531009419, v rámci dota čního programu Ministerstva 
školství, mládeže a t ělovýchovy - Podpora materiáln ě technické 
základny sportu 2017 až 2024 
  
Usnesení číslo: 03720/RM1822/56 

(zn.předkl.) 
91 

  
k usnesení č. 02395/RM1822/35 
k usnesení č. 0562/ZM1822/9 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o přijetí dotace z dotačního programu Podpora materiálně technické základny sportu 
2017 až 2024 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy se sídlem Karmelitská 529/7, 118 00 
Praha 1, IČO: 00022985 na projekt „M - Ostrava - Sportovní hala Nová Bělá”, 
i. č. 133D531009419, dle podmínek uvedených v přílohách č. 1 a 2 předloženého materiálu 

  
2) ukládá 
  

Magistrátu města Ostrava - odboru strategického rozvoje 
zabezpečit všechny potřebné úkony spojené s realizací projektů dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 28.02.2021
 vedoucí odboru strategického rozvoje 
  
3) ukládá 
  

náměstkyni primátora Mgr. Andree Hoffmannové, Ph.D., 
předložit k rozhodnutí zastupitelstvu města návrh dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 20.05.2020
 vedoucí odboru školství a sportu 
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RM_M 40 
Nová izolace v útulku pro psy v T řebovicích - návrh dodatku č. 4 
  
Usnesení číslo: 03721/RM1822/56 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo č. 1599/2019/OI/VZKÚ ze dne 15. 5. 2019 
na realizaci stavby „Nová izolace v útulku pro psy v Třebovicích” mezi objednatelem 
Statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 
a zhotovitelem: 

INTOZA s.r.o., Varšavská 1866/103, 709 00 Ostrava, IČO: 25873261, 

kterým se rozšiřuje předmět plnění díla, zvyšuje cena díla a prodlužuje termín zhotovení díla 

dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  
 

RM_MZP 1 
Návrh na nevyhlášení konkursu na pracovní místo ředitele/ ředite lky 
Střediska volného času, Ostrava - Moravská Ostrava, p. o. 
  
Usnesení číslo: 03722/RM1822/56 

(zn.předkl.) 
31 

  
k usnesení č. 03621/RM1822/54 
  
Rada města 
  
1) projednala 
  

hodnotící zprávu komise pro periodické hodnocení ředitelky organizace Středisko volného času, 
Ostrava - Moravská Ostrava, p. o., dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
  

nevyhlásit konkurs na pracovní místo ředitele/ředitelky organizace Středisko volného času, 
Ostrava - Moravská Ostrava, p. o., v souladu s § 166, odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 
ve znění pozdějších předpisů 
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3) ukládá 
  

náměstkyni primátora Mgr. Andree Hoffmannové, Ph.D., 
vystavit za zřizovatele Oznámení zřizovatele o pokračování výkonu funkce ředitelky, 
dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 30.04.2020
 vedoucí odboru školství a sportu 
  

 
RM_MZP 2 
Obnovení pozastavené kontrolní činnosti odboru interního auditu 
a kontroly Magistrátu m ěsta Ostravy 
  
Usnesení číslo: 03723/RM1822/56 

(zn.předkl.) 
02 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

Obnovení kontrolní činnosti odboru interního auditu a kontroly Magistrátu města Ostravy, 
pozastavené usnesením rady č. 03459/RM1822/51 ze dne 17. 3. 2020 

  
 

RM_VZ 2 
Návrh na uzav ření Smluv o dílo na zhotovení staveb ve řejného osv ětlení
  
Usnesení číslo: 03724/RM1822/56 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření Smlouvy o dílo na zhotovení stavby „Veřejné osvětlení Mjr. Nováka” za cenu nejvýše 
přípustnou 128 321,01 Kč bez DPH se společností 

ELSPOL Elektro s.r.o., IČO: 25865455, se sídlem Stará cesta 230/9, 711 00 Ostrava 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
  

o uzavření Smlouvy o dílo na zhotovení stavby „Doplnění VO Na Zvoničce” za cenu nejvýše 
přípustnou 199 236,37 Kč bez DPH se společností 

Ostravské komunikace, a.s., IČO: 25396544, se sídlem Novoveská 1266/25, 709 00 Ostrava 
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dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
 

RM_VZ 3 
Veřejná zakázka „Odkanalizová ní Heřmanic, spádové oblasti ul. Vrbická 
- Záblatská (mimo SV část oblasti) - BOZP”, po ř. č. 60/2020 
  
Usnesení číslo: 03725/RM1822/56 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na zpracování plánu 
BOZP a výkon funkce koordinátora BOZP při práci na staveništi při realizaci stavby 
„Odkanalizování Heřmanic, spádové oblasti ulic Vrbická - Záblatská (mimo SV část oblasti)” 
v k. ú. Heřmanice, obec Ostrava v rozsahu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se 
společností: 

Sdružení TDS s.r.o. 
se sídlem: Švabinského 1700/4, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 
IČO: 28639707 

za cenu nejvýše přípustnou 875.000,- Kč bez DPH 

  
 

RM_VZ 4 
Veřejná zakázka „Oprava kanalizace pod KD Poklad”, po ř. č. 036/2020 
  
Usnesení číslo: 03726/RM1822/56 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o výběru dodavatele a uzavření smlouvy veřejné zakázce malého rozsahu na realizaci stavby 
„Oprava kanalizace pod KD Poklad” v k. ú. Porubě, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu se společností: 

ČIPOS Ostrava a.s. 
se sídlem: Harantova 1748/25, 702 00 Ostrava – Mor. Ostrava 
IČO: 28706391 

za cenu nejvýše přípustnou 2 414 789,60 Kč bez DPH 
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RM_VZ 5 
Návrh k uzav ření smlouvy na vypracování Investi čního zám ěru 
pro ORG 3283 „Propojení Levob řežní a Havlí čkovo náb řeží“ 
  
Usnesení číslo: 03727/RM1822/56 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo na zpracování Investičního 
záměru  pro akci „Propojení Levobřežní a Havlíčkovo nábřeží” v k. ú. Moravská Ostrava 
se zhotovitelem: 

Ing. Pavel Obroučka 

Sídlo: Nad Ostravicí 3, 710 00 Slezská Ostrava 

IČO: 11197404 

za cenu nejvýše přípustnou 150.000,- Kč (zhotovitel není plátce DPH) dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu 

  
 

RM_VZ 6 
Veřejná zakázka „Rekonstrukce VO lesopark B ělský les”, po ř. č. 33/2020
  
Usnesení číslo: 03728/RM1822/56 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na realizaci stavby 
„Rekonstrukce VO lesopark Bělský les” v městském obvodu Ostrava-Jih, k. ú. Zábřeh 
nad Odrou, obec Ostrava dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 

ELSPOL Elektro s.r.o. 
se sídlem: Stará cesta 230/9, Hrušov, 711 00 Ostrava 
IČO: 25865455 

za cenu nejvýše přípustnou 4.196.956,25 Kč bez DPH 

  
 

 

 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

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

Strana 48/61 
  

RM_VZ 7 
Veřejná zakázka „Rekonstrukce VO oblast Slívova”, po ř. č. 049/2020 
  
Usnesení číslo: 03729/RM1822/56 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na realizaci stavby 
„Rekonstrukce VO oblast Slívova“ v městském obvodě Slezská Ostrava, obec 
Ostrava  v rozsahu přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 

ELSPOL Elektro s.r.o. 
se sídlem: Stará cesta 230/9, 711 00 Ostrava - Hrušov 
IČO: 25865455 

za cenu nejvýše přípustnou 3.440.832,16  Kč bez DPH 

  
 

RM_VZ 8 
Veřejná zakázka „Propojení Nová Pivovarská – Karolina – 1. etapa Nová 
Pivovarská (PD+AD+I Č)”, po ř. č. 050/2020 
  
Usnesení číslo: 03730/RM1822/56 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na vypracování 
dokumentací a zajištění souvisejících činností v rámci přípravy a realizace stavby „Propojení 
Nová Pivovarská - Karolina - 1. etapa Nová Pivovarská”, v k. ú. Moravská Ostrava, obec 
Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 

FILDMAN PROJEKT s.r.o. 
sídlo: Zámostní 1155/27, 710 00 Ostrava 
IČO: 08014469 

za cenu nejvýše přípustnou 1.306.090,- Kč bez DPH 
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RM_M 41 
Zrušení usnesení č. 06173/RM1418/90 ze dne 18. 4. 2017. Návrh 
na souhlas s umíst ěním vnit řního komunika čního vedení pro T- Mobile 
Czech Republic a.s. 
  
Usnesení číslo: 03731/RM1822/56 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) ruší 
  

své usnesení č. 06173/RM1418/90 ze dne 18. 4. 2017, kterým souhlasila s umístěním vnitřního 
komunikačního vedení veřejné komunikační sítě  v budově č. p. 1591, obč. vybavenost, která je 
součástí pozemku parc. č. 845/3 - zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Moravská Ostrava, obec 
Ostrava, pro společnost T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, Chodov, 
148 00 Praha 4, IČO: 649 49 681, v rozsahu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
2) souhlasí 
  

s umístěním vnitřního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě v budově č. p. 1591, 
obč. vybavenost, která je součástí pozemku parc. č. 845/3 - zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. 
Moravská Ostrava, obec Ostrava, pro společnost T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem 
Tomíčkova 2144/1, Chodov, 148 00 Praha 4, IČO: 649 49 681. v rozsahu dle přílohy č. 4 
předloženého materiálu 

  
 

RM_M 42 
Informace o ukon čení jednoletých projekt ů v rámci Programu prevence 
kriminality na místní úrovni 2019 
  
Usnesení číslo: 03732/RM1822/56 

(zn.předkl.) 
86 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s předloženou informací o ukončení jednoletých projektů realizovaných a financovaných v roce 
2019 v rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni 2019 - Program 31408 - Podpora 
prevence kriminality 

1. Ostrava - Informační materiály pro cílovou skupinu „Pachatelé” - identifikační číslo 
314D083009086, 
2. Ostrava - Forenzní značení jízdních kol a kompenzačních pomůcek syntetickou DNA 2019 -
identifikační číslo 314D083009091, 
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3. Ostrava - Mimořádné situace v běžném životě - identifikační číslo 314D083009101, 
4. Ostrava - Modernizace městského kamerového systému 2019 - identifikační číslo -
314D082009116 

  
2) ukládá 
  

Magistrátu města Ostravy odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
zabezpečit udržitelnost projektu a měření efektivity projektu Ostrava - Informační materiály 
pro cílovou skupinu „Pachatelé” - identifikační číslo 314D083009086 v letech 2020 - 2021 

  
 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 31.12.2021
 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
  
3) ukládá 
  

Městské policii Ostrava 
zabezpečit udržitelnost a měření efektivity: 

1. projektu Ostrava - Forenzní značení jízdních kol a kompenzačních pomůcek syntetickou 
DNA 2019 - identifikační číslo 314D083009091 v letech 2020-2022, 
2. projektu Ostrava - Mimořádné situace v běžném životě - identifikační číslo 
314D083009101 v letech 2020-2023, 
3. projektu  Ostrava - Modernizace městského kamerového systému 2019 - identifikační 
číslo 314D082009116 v letech 2020-2022 

  
 Vyřizuje: Ing. Miroslav Plaček, T: 31.12.2023
 ředitel Městské policie Ostrava 
  
4) ukládá 
  

Magistrátu města Ostravy odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
informovat Ministerstvo vnitra o zabezpečení udržitelnosti a měření efektivity projektů: 

1. Ostrava - Informační materiály pro cílovou skupinu „Pachatelé” - identifi kační 
číslo  314D083009086 v letech 2020 - 2021, 
2. Ostrava - Forenzní značení jízdních kol a kompenzačních pomůcek syntetickou DNA 
2019 - identifikační číslo 314D083009091 v letech 2020-2022, 
3. Ostrava - Mimořádné situace v běžném životě - identifikační číslo 314D083009101 
v letech 2020-2023, 
4. Ostrava - Modernizace městského kamerového systému 2019 - identifikační číslo 
314D082009116 v letech 2020-2022  

  
 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 31.01.2024
 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
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RM_M 43 
Návrh na uložení odvodu do rozpo čtu statutárního m ěsta Ostravy 
za porušení rozpo čtové kázn ě Středisku volného času, Ostrava - Zábřeh, 
p. o., a Domu d ětí a mládeže, Ostrava -Poruba, p. o. 
  
Usnesení číslo: 03733/RM1822/56 

(zn.předkl.) 
91 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

uložit odvod dle ustanovení § 28 odst. 11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů,  ve znění pozdějších předpisů, 

a) právnické osobě Středisko volného času, Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace, 
IČO 75080516, se sídlem Gurťjevova 8/1823,  700 30 Ostrava - Zábřeh, za porušení rozpočtové 
kázně ve výši 5.000,- Kč dle důvodové zprávy a přílohy č. 2 předloženého materiálu 

b) právnické osobě Dům dětí a mládeže, Ostrava - Poruba, příspěvková organizace, 
IČO 75080541, se sídlem M. Majerové 23/1722,  708 00 Ostrava - Poruba, za porušení 
rozpočtové kázně ve výši 7.348,- Kč dle důvodové zprávy a přílohy č. 4 předloženého materiálu

  
2) stanoví 
  

a) právnické osobě Středisko volného času, Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace, 
IČO 75080516, se sídlem Gurťjevova 8/1823,  700 30 Ostrava - Zábřeh, lhůtu pro zaplacení 
odvodu neoprávněně použitých peněžních prostředků do 30.06.2020, dle bodu 1a) tohoto 
usnesení a přílohy č. 2 předloženého materiálu 

b) právnické osobě Dům dětí a mládeže, Ostrava - Poruba, příspěvková organizace, 
IČO 75080541, se sídlem M. Majerové 23/1722,  708 00 Ostrava - Poruba, lhůtu pro zaplacení 
odvodu neoprávněně použitých peněžních prostředků do 30.06.2020, dle bodu 1b) tohoto 
usnesení a přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 44 
Návrh na schválení objednávky na nákup bezkontaktní ch dálkových 
teplom ěrů na tělo TF-600 SIXTOL pro pot řeby Magistrátu m ěsta Ostravy 
a městských obvod ů statutárního m ěsta Ostravy 
  
Usnesení číslo: 03734/RM1822/56 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

vystavení objednávky na společnost TorriaCars s. r. o., Jiráskova 476/69, 460 01 Liberec, 
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IČO 28723163 na nákup 110 kusů bezkontaktních dálkových teploměrů na tělo TF-600 
SIXTOL ve výši 144.430,-- 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: 29.04.2020
 vedoucí odboru kancelář primátora 
  

 
RM_M 45 
Návrh na souhlas s umíst ěním zpevn ěné plochy do pozemku 
ve vlastnictví statutárního m ěsta Ostravy, návrh na uzav ření smlouvy 
o budoucí smlouv ě o zřízení služebnosti a návrh na uzav ření nájemní 
smlouvy s fyzickou osobou 
  
Usnesení číslo: 03735/RM1822/56 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s užíváním části pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy p. p. č. 414/21 - ostatní 
plocha, zeleň v k. ú. Muglinov, obec Ostrava, jako sjezdu pro příjezd a přístup 
k pozemku p. p. č. 307/2 - zahrada v k. ú. Muglinov, obec Ostrava, 

pro: 

xxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxxxxxx 
bydlištěm: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

v rámci stavby „Sjezd z parcely č. 307/2 na místní komunikaci přes parc. č. 414/21” 

  
2) rozhodla 
  

na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - užívání části 
pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy p. p. č. 414/21 - ostatní plocha, zeleň v k. ú. 
Muglinov, obec Ostrava, jako sjezdu pro příjezd a přístup k pozemku p. p. č. 307/2 - zahrada 
v k. ú. Muglinov, obec Ostrava, s budoucím oprávněným: 

xxxxxxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxxx 
bydlištěm: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
3) rozhodla 
  

na straně pronajímatele 
o uzavření nájemní smlouvy na část pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostrava, 
a to p. p. č. 414/21, ost. plocha - zeleň, o výměře 27,30 m2, v k. ú. Muglinov, obec Ostrava 
(ul. Hladnovská) 
s nájemcem 
xxxxxxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxxxxx 
bydlištěm: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
za účelem vybudování sjezdu pro příjezd a přístup k pozemku p. p. č. 307/2, zahrada v k. ú. 
Muglinov, obec Ostrava, v rámci realizace stavby “Sjezd z parcely č. 307/2 na místní 
komunikaci”, za nájemné ve výši 90,- Kč/m2/rok, tj. 2.457,- Kč/ročně, na dobu určitou, ode dne 
účinnosti smlouvy do dne, který předchází dni právních účinků zápisu služebnosti užívání části 
pozemku p. p. č. 414/21, ost. plocha - zeleň, v k.ú. Muglinov, obec Ostrava jako sjezdu 
pro příjezd a přístup k pozemku p. p. č. 307/2, v k.ú. Muglinov, obec Ostrava, do veřejného 
seznamu, nejpozději však do 31. 8. 2022,  
dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 47 
Projednání návrh ů usnesení Spr ávní rady spolku Řemeslný inkubátor 
Ostrava z. s. 
  
Usnesení číslo: 03736/RM1822/56 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 
  
1) projednala 
  

na straně statutárního města Ostravy zprávu dozorčí rady spolku Řemeslný inkubátor Ostrava  
z. s. dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) souhlasí 
  

na straně statutárního města Ostravy se schválením roční účetní závěrky spolku Řemeslný 
inkubátor Ostrava z. s. za účetní období roku 2019 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
3) souhlasí 
  

na straně statutárního města Ostravy se schválením zprávy o hospodaření spolku Řemeslný 
inkubátor Ostrava z. s. za rok 2019 dle přílohy č. 3 tohoto materiálu 
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4) souhlasí 
  

na straně statutárního města Ostravy s uzavřením nájemní smlouvy, která bude uzavřena mezi 
spolkem Řemeslný inkubátor Ostrava z. s., IČO 05471052, se sídlem Vítkovická 3366, 702 00 
Ostrava a statutárním městem Ostrava, IČO 00845451, se sídlem Prokešovo náměstí 8, 729 30 
Ostrava dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 48 
Návrh schválení žádostí o peněžitou pomoc do výše 20 000 K č 
pro zmírnění dopad ů krizového opat ření v souvislosti s epidemií 
COVID-19 - VI. kolo, ukon čení výzvy podání žádostí do výše 20 000 K č 
a vyhlášení nové výzvy k podávání žádostí o pen ěžitou pomoc do výše 
100 000 Kč 
  
Usnesení číslo: 03737/RM1822/56 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

ke dni 30. 4. 2020 o ukončení výzvy adresované podnikatelům, jejíž podmínky schválila svým 
usnesením č. 03518/RM1822/51 ze dne 17.3.2020 

  
2) svěřuje 
  

v souvislosti s bodem 1) tohoto usnesení 
Magistrátu města Ostravy pravomoc rozhodovat prostřednictvím odboru strategického rozvoje 
o neposkytnutí peněžité pomoci žadatelům na základě žádostí o peněžitou pomoc do 20.000 Kč 
podaných v souladu na základě výzvy schválené usnesením č. 03518/RM1822/51 ze dne      
17. 3. 2020, doručených statutárnímu městu Ostrava po datu 30. 4. 2020, dle důvodové zprávy 
předloženého materiálu s úpravou 

  
3) vyhlašuje 
  

výzvu pro fyzické a právnické osoby spadající do skupiny drobných podnikatelů, aby s účinností 
od 1. 5. 2020 v případě potřeby naléhavé peněžité pomoci pro překonání období výpadku příjmů 
z podnikatelské činnosti podaly statutárnímu městu Ostrava žádost o poskytnutí peněžité 
pomoci, a to v souladu a za současného splnění podmínek dle výzvy, která je přílohou č. 3 
předloženého materiálu s úpravou 
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4) revokuje 
  

své usnesení: 
1) č. 03595/RM1822/53,  ze dne 31.03.2020 v bodě 2 v části žádosti o podporu č. G345 subjektu 
TOP PC4EVER s.r.o., IČO: 28612523, se sídlem: Dr. Martínka 1590/6, 700 30, Ostrava -
Hrabůvka; 
2) č. 3626/RM1822/54 ze dne 07.04.2020 v bodě 2 v částech žádostí o podporu: 
č. G772 subjektu Darina Gonzalezová, IČO: 05440955, se sídlem: Sokolská třída 2657/3, 702 
00, Ostrava - Moravská Ostrava; 
č. G890 subjektu Radim Klimša, IČO: 61593389, se sídlem: Přátelská 503, 747 14, 
Markvartovice; 
č. G899 subjektu Jana Zychová, IČO: 47158310, se sídlem: Záblatská 373/26, 713 00, Ostrava -
Heřmanice; 
3) č. 03656/RM1822/55 ze dne 14.04.2020 v bodě 3 v části žádosti o podporu č. G1018 subjektu 
Lukáš Lichý, IČO: 73180777, se sídlem: Kyjovice 255, 747 68; 
4) č. 03656/RM1822/55 ze dne 14.04.2020 v bodě 2 v části žádosti o podporu č. G968 subjektu 
Jana Machalcová, IČO: 73946338, se sídlem: Výškovická 2274/123, 700 30, Ostrava - Zábřeh; 
5) č. 03678/RMm1822/8 ze dne 21.04.2020 v bodě 2 v částech žádostí o podporu: 
č. G1286 a N450 subjektu MEX Factory s.r.o. 03279961, se sídlem: Stodolní 835/17, 702 00, 
Ostrava - Moravská Ostrava; 
č. G649 subjektu Miroslava Marethová, IČO: 43625541, se sídlem: Jandáskova 457/2, 721 00, 
Ostrava - Svinov; 
č. N272 subjektu Renáta Drobková, IČO: 64079147, se sídlem: Lechowiczova 2838/3, 702 00, 
Ostrava - Moravská Ostrava; 
č. N444 subjektu Pavel Frais, IČO: 10630066, se sídlem: V Zátiší 810/1, 709 00, Ostrava -
Mariánské Hory; 
č. N451 subjektu René Ondrouch, IČO: 48422738, se sídlem: Gen. Janka 1159/7, 709 00, 
Ostrava - Mariánské Hory; 
6) č. 03678/RMm1822/8 ze dne 21.04.2020 v bodě 3 v části žádosti o podporu č. N464 subjektu 
Jan Luzar IČO: 69242674, se sídlem: Krůčkova 359/7, 721 00, Ostrava - Svinov, 

a to vzhledem ke skutečnostem uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu s úpravou

  
5) 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 s úpravou 

  
6) 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 
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7) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se snižuje rozpočtová rezerva 
na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o   3 614 tis. Kč 

zvyšují neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám 
na § 3639, pol. 5212, ÚZ 5213, ORJ 120 o 2 986 tis. Kč 

zvyšují neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám 
na § 3639, pol. 5213, ÚZ 5213, ORJ 120 o 628 tis. Kč 

  
8) 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 
  
9) 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: 05.05.2020
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  

 
RM_M 49 
Návrh ukon čit nájemní vztah výpov ědí, návrh na záměr města prodat 
bytovou jednotku - vše k. ú. Dubina u Ostravy, obec  Ostrava 
  
Usnesení číslo: 03738/RM1822/56 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) bere na vědomí 
  

informace, vztahující se k bytové jednotce č. 3031/4, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, 
nesvěřené městskému obvodu, vymezené ve smyslu zák. č. 72/1994 Sb., v bytovém domě 
č. p. 3031, který stojí na pozemku parc. č. 287/2, k. ú. Dubina u Ostravy, část obce Bělský Les, 
obec Ostrava, včetně příslušejícího spoluvlastnického podílu na společných částech domu 
a pozemku ve výši 5422/295311 
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2) rozhodla 
  

o ukončení nájmu bytové jednotky č. 3031/4, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, 
nesvěřené městskému obvodu, vymezené ve smyslu zák. č. 72/1994 Sb., v bytovém domě 
č. p. 3031, který stojí na pozemku parc. č. 287/2, k. ú. Dubina u Ostravy, část obce Bělský Les, 
obec Ostrava, včetně příslušejícího spoluvlastnického podílu na společných částech domu 
a pozemku ve výši 5422/295311, založeného smlouvou o společném nájmu bytu, 
ev.č. 1158/2012/MJ ze dne 11. 4. 2012, uzavřenou mezi statutárním městem Ostrava a 
xxxxxxxxxxxxx, rok narození xxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

výpovědi ve smyslu § 2291 odst. 1 a 2 zákona č. 89/2014 Sb., občanský zákoník, dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu 

  
3) souhlasí 
  

s návrhem na záměr města prodat bytovou jednotku č. 3031/4 ve vlastnictví statutárního města 
Ostrava, nesvěřenou městskému obvodu, vymezenou ve smyslu zák. č. 72/1994 Sb., v bytovém 
domě č. p. 3031, který stojí na pozemku parc. č. 287/2, k. ú. Dubina u Ostravy, část obce Bělský 
Les, obec Ostrava, včetně příslušejícího spoluvlastnického podílu na společných částech domu 
a pozemku ve výši 5422/295311 

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

  
4) ukládá 
  

náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 
předložit návrh dle bodu 1) a 3) zastupitelstvu města k rozhodnutí 

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

 
RM_M 50 
Návrh na posky tnutí dotací spolk ům Fotbalový klub SK Polanka 
nad Odrou z. s. a FK Stará B ělá z. s 
  
Usnesení číslo: 03739/RM1822/56 

(zn.předkl.) 
91 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy spolku  
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Fotbalový klub SK Polanka nad Odrou z. s., IČO: 48804053 se sídlem 
Heleny Salichové 1046/32, 725 25 Ostrava - Polanka nad Odrou na projekt ,,Rekonstrukce 
sportovního areálu Polanka nad Odrou”, ve výši maximálně 15% z konečné ceny projektu, 
maximálně však 4.135.000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí  dotace mezi 
statutárním městem Ostrava a shora uvedeným subjektem, dle přílohy č. 2 předloženého 
materiálu 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy 
spolku FK Stará Bělá z.s., IČO: 22885412 se sídlem Potoky 622/44, 724 00 Ostrava - Stará 
Bělá na projekt ,,Oprava fotbalového trávníku FK Stará Bělá”, ve výši maximálně 30% 
z konečné ceny projektu, maximálně však 1.591.000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy 
o poskytnutí dotace mezi statutárním městem Ostrava a shora uvedeným subjektem, dle přílohy 
č. 4 předloženého materiálu 

  
3) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 
snižují neinvestiční transfery 
na § 3419, pol. 5213, ÚZ 7117, ORJ 161 o 3 600 tis. Kč 
snižují ostatní neinvestiční výdaje 
na § 3419, pol. 5901, ÚZ 7104, ORJ 161 o 2 126 tis. Kč 
zvyšují neinvestiční transfery 
na § 3419, pol. 5222, ORJ 161 o 1 591 tis. Kč 
zvyšují investiční transfery 
na § 3419, pol. 6322, ORJ 161 o 4 135 tis. Kč 

  
4) ukládá 
  

náměstkyni primátora Mgr. Andree Hoffmannové, Ph.D., 
předložit návrh dle bodu 1) - 3) tohoto usnesení k rozhodnutí a schválení zastupitelstvu města 
na jeho jednání dne 20. 5. 2020 

  
 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 20.05.2020
 vedoucí odboru školství a sportu 
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RM_M 51 
Návrh na poskytnutí dotací z rozpo čtu statutárního m ěsta Ostravy 
na rok 2020 v rámci program ů na podporu T ělovýchovy a sportu spolku 
FC Vítkovice 1919, z. s. 
  
Usnesení číslo: 03740/RM1822/56 

(zn.předkl.) 
60 

  
k usnesení č. 0669/ZM1822/11 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy v rámci programu 
na podporu Tělovýchovy a sportu na rok 2020 spolku FC Vítkovice 1919, z. s., se sídlem 
30. dubna 560/11, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 22881425, ve výši 266 tis. Kč 
na projekt „Pravidelná celoroční činnost klubu FC Vítkovice 1919” a o uzavření veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí účelové dotace dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy v rámci programu 
na podporu Tělovýchovy a sportu na rok 2020 spolku FC Vítkovice 1919, z. s., se sídlem 
30. dubna 560/11, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 22881425, ve výši 900 tis. Kč 
na projekt „Systematická podpora a výchova sportovní mládeže v SpSM a SCM v roce 2020” 
a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace dle přílohy č. 2 předloženého 
materiálu 

  
3) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy v rámci programu 
na podporu Tělovýchovy a sportu na rok 2020 spolku FC Vítkovice 1919, z.s., se sídlem 
30. dubna 560/11, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 22881425, ve výši 100 tis. Kč 
na projekt „Turnaje fotbalového klubu FC Vítkovice 1919” a o uzavření veřejnoprávní smlouvy 
o poskytnutí účelové dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 
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4) ukládá 
  

náměstkyni primátora Mgr. Andree Hoffmannové, Ph.D., 
předložit návrh dle bodu 1) až 3)  tohoto usnesení k rozhodnutí zastupitelstvu města na jeho 
jednání dne 20.5.2020 

  
 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 20.05.2020
 vedoucí odboru školství a sportu 
  

 
RM_VZ 9 
Zřízení a provozování bezplatné telefonní linky pro k omunikaci s ob čany
  
Usnesení číslo: 03741/RM1822/56 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na zřízení a provoz bezplatné telefonní linky 
pro komunikaci s občany společnosti OVANET a.s., Hájkova 1100/13, 702 00 Ostrava Přívoz, 
IČO: 25857568 a to za cenu nejvýše přípustnou 250.000,- Kč bez DPH, dle důvodové zprávy 
předloženého materiálu 

  
2) zmocňuje 
  

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

  
 

RM_VZ 10 
Veřejná zakázka „Rekonstrukce kanalizace v ul. Skautsk á” 
poř. č. 035/2020 
  
Usnesení číslo: 03742/RM1822/56 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na realizaci stavby 
„Oprava kanalizace v ul. Skautská” v k. ú. Porubě, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu se společností: 
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rada m ěsta 
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ANKOSTAV s.r.o. 
se sídlem: Štěpaňákova 714/31, 719 00 Ostrava-Kunčice 
IČO: 25855581 

za cenu nejvýše přípustnou 2 725 302,84 Kč bez DPH 

  
 

 

 


