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Přehled usnesení rady m ěsta dle čísel ze dne: 05.05.2020  
  
Číslo usnesení  
  

Materiál  Název zn.předkl.  

03743/RM1822/57 RM_M 0 Schválení programu 57. schůze rady města konané 
dne 05.05.2020 

35 

03744/RM1822/57 RM_M 1 Žádost právnické osoby o prominutí odvodu 
za porušení rozpočtové kázně 

86 

03745/RM1822/57 RM_M 2 Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám  
o poskytnutých účelových dotacích z rozpočtu 
statutárního města Ostravy 

86 

03746/RM1822/57 RM_M 3 Návrh na záměr města prodat a neprodat nemovité 
věci v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava 

08 

03747/RM1822/57 RM_M 4 Přijetí účelové dotace z rozpočtu 
Moravskoslezského kraje pro Statutární město 
Ostrava k financování sociálních služeb v r. 2020 
a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 
Moravskoslezského kraje 

86 

03748/RM1822/57 RM_M 5 Návrh termínů konání schůzí rady města a zasedání 
zastupitelstva města na 2. pololetí 2020 

28 

03749/RM1822/57 RM_M 6 Žádost o poskytnutí dotace na ochranné chemické 
prostředky a ochranné pomůcky pro Dopravní 
podnik Ostrava a. s. z rozpočtu Moravskoslezského 
kraje 

09 

03750/RM1822/57 RM_M 7 Návrh na naložení s přebytečným 
a neupotřebitelným majetkem v užívání Magistrátu 
města Ostravy 

84 

03751/RM1822/57 RM_M 8 Návrh na svěření nemovitých věcí v k. ú. 
Kunčičky, obec Ostrava, městskému obvodu 
Slezská Ostrava 

08 

03752/RM1822/57 RM_M 9 Návrh na uzavření Dodatku č. 33 ke smlouvě 
o výpůjčce mezi statutárním městem Ostrava 
a Českou republikou - Hasičský záchranný sbor 
Moravskoslezského kraje 

08 

03753/RM1822/57 RM_M 10 Schválení Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční 
dotace v dotačním programu Podpora terénní práce 
pro rok 2020 pro projekt „Terénní práce 2020” 

50 

03754/RM1822/57 RM_M 11 Schválení Technické změny Rozhodnutí 
o poskytnutí dotace z Integrovaného regionálního 
operačního programu na projekt „Komunitní 
centrum – VŠICHNI SPOLU“ 

50 

03755/RM1822/57 RM_M 12 Zrušení výběrového řízení na poskytnutí Stipendia 
města Ostravy v akademickém roce 2020/2021 

91 

03756/RM1822/57 RM_M 13 Návrh na uzavření „Smluv o zřízení služebností” 
v souvislosti se stavbou „Veřejné osvětlení 
Ostrava-Heřmanice, ul. Vrbická”, „Rekonstrukce 
VO oblast Kafkova-Nemocniční” a „Rekonstrukce 
VO oblast Grabova, Sněžná” 

05 



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 3/57 
  

03757/RM1822/57 RM_M 14 Návrh na souhlas s umístěním vedení NN, VN, 
optické infrastruktury včetně rozvodných skříní 
a technologického vybavení distribuční 
trafostanice a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě 
o zřízení věcného břemene k pozemkům 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, pro ČEZ 
Distribuce, a.s. 

08 

03758/RM1822/57 RM_M 15 Žádost o zařazení akce „HouseGen Fusion – 
Na Hradě” 2020 do přílohy obecně závazné 
vyhlášky statutárního města Ostravy č. 5/2017, 
o nočním klidu 

21 

03759/RM1822/57 RM_M 16 Žádosti sportovních organizací o prodloužení 
termínu čerpání poskytnuté dotace plynoucí 
z uzavřené Veřejnoprávní smlouvy na realizaci 
sportovních akcí 

91 

03760/RM1822/57 RM_M 17 Schválení přípravy a podání žádosti Městské 
nemocnice Ostrava, příspěvkové organizace, 
o podporu v rámci Programu podpory Center 
duševního zdraví III (Operační program 
Zaměstnanost) pro vybudování “Centra duševního 
zdraví Ostrava centrum” 

41 

03761/RM1822/57 RM_M 18 Návrh přijetí daru nemovitostí od 
Moravskoslezského kraje 

08 

03762/RM1822/57 RM_M 19 Návrh na souhlas vlastníka pozemků s umístěním 
stavby a návrh na záměr města vypůjčit části 
pozemků v k. ú. Přívoz, obec Ostrava 

08 

03763/RM1822/57 RM_M 20 Ukončení přerušení provozu mateřských škol 
zřízených zastupitelstvy městských obvodů 
statutárního města Ostravy 

91 

03764/RM1822/57 RM_M 21 Návrh na souhlas ke stavbám na pozemcích 
v katastrálním území obce Ostrava, jako vlastníka 
sousedních nemovitostí 

84 

03765/RM1822/57 RM_M 22 Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě 
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
pro společnost Gas Net, s.r.o. 

08 

03766/RM1822/57 RM_M 23 Zrušení projednávání hodnocení činnosti 
a hospodaření příspěvkových organizací zřízených 
SMO rozborovými komisemi, úprava rozpočtu 

07 

03767/RM1822/57 RM_M 24 Uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě 
o poskytnutí neinvestiční dotace uzavřené mezi 
statutárním městem Ostrava a společností 
Koordinátor ODIS s.r.o. 

09 

03768/RM1822/57 RM_M 25 Volba přísedící Okresního soudu v Ostravě 
a vzdání se funkce přísedící Okresního soudu 
v Ostravě 

21 

03769/RM1822/57 RM_M 26 Návrh na souhlas s konáním běžeckého závodu, 
návrh na užívání nemovitých věcí 

08 
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03770/RM1822/57 RM_M 27 Návrh na záměr města pronajmout části pozemků 
v k. ú. Moravská Ostrava a v k. ú. Kunčice 
nad Ostravicí, obec Ostrava 

08 

03771/RM1822/57 RM_M 28 Návrh na záměr města prodat pozemky v k. ú. 
Moravská Ostrava, obec Ostrava, ul. Vojanova 

08 

03772/RM1822/57 RM_M 29 Návrh darovacích smluv uzavřených mezi 
statutárním městem Ostravou a příjemci podpory 
z projektu „Dvě koruny ze vstupu“ 

38 

03773/RM1822/57 RM_M 30 Ukončení projektu „Řízení strategie ITI ostravské 
aglomerace 2014 - 2020 II.” a přijetí dotace 
z Operačního programu Technická pomoc 
na projekt „Řízení Strategie ITI ostravské 
aglomerace 2014 - 2020 III.” 

38 

03774/RM1822/57 RM_M 31 Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě na poskytování 
služeb elektronických komunikací se společností 
OVANET a.s. 

83 

03775/RM1822/57 RM_M 32 Návrh na uzavření dodatku k veřejnoprávní 
smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu 
statutárního města Ostravy 

91 

03776/RM1822/57 RM_M 33 Návrh na předání vodohospodářských staveb 
do nájmu spol. Ostravské vodárny a kanalizace 
a.s., navýšení hodnoty vodohospodářského 
majetku statutárního města Ostrava o realizované 
technické zhodnocení a záměr pronájmu 

08 

03777/RM1822/57 RM_M 34 Návrh souhlasu pro Moravskoslezské inovační 
centrum, a.s. se stavebními úpravami v areálu 
Moravskoslezského inovačního centra, 
v budově 376 „VIVA”, jejichž realizátorem bude 
společnost Envir & Power Ostrava a.s. 

08 

03778/RM1822/57 RM_VZ 1 Kosení trvalých travních porostů na pozemcích 
ve vlastnictví statutárního města Ostrava v lokalitě 
podnikatelského areálu v Mošnově 

84 

03779/RM1822/57 RM_VZ 2 Zpracování realizační projektové dokumentace 
opravy fasády budovy výstavního pavilonu “A” 
v areálu Černá louka 

84 

03780/RM1822/57 RM_VZ 3 Veřejná zakázka „Nákup kancelářských potřeb 
pro resort statutárního města Ostravy - 2020 - 
2022“ poř. č. 73/2020 

84 

03781/RM1822/57 RM_VZ 4 Veřejná zakázka „Rekonstrukce sběrače D - 
koordinátor BOZP”, poř. č. 37/2020 

05 

03782/RM1822/57 RM_VZ 5 Veřejná zakázka „Nákup kancelářského papíru 
pro resort statutárního města Ostravy - 2020 - 
2022“ poř. č. 72/2020 

84 

03783/RM1822/57 RM_VZ 6 Veřejná zakázka „Vodohospodářské stavby (TD 
2020)”, poř. č. 63/2020 

05 

03784/RM1822/57 RM_VZ 7 Veřejná zakázka „Ozelenění tramvajové trati 
na ulici Dr. Martínka II”, poř. č. 32/2020 

05 

03785/RM1822/57 RM_M 35 Zapojení do soutěže „Do práce na kole“ 2020 80 
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03786/RM1822/57 RM_M 36 Návrh na zřízení služebnosti a uzavření smlouvy 
o zřízení služebnosti pro Bytové družstvo 1209 

08 

03787/RM1822/57 RM_M 37 Návrh na úpravu Jednacího řádu rady města 28 
03788/RM1822/57 RM_M 38 Objednávka licencí k reportážím o aktuálním dění 

v Ostravě u POLAR televize Ostrava, s.r.o., 
vysílaným v termínu od 1. 5. 2020 do 31. 5. 2020 

01 

03789/RM1822/57 RM_M 39 Předchozí souhlas rady města k nabytí nemovitostí 
do majetku města 

89 

03790/RM1822/57 RM_M 40 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 
č. 3598/2018/OI/VZKÚ ze dne 22.11.2018 
ke stavbě „Rekonstrukce vodovodu a kanalizace, 
oblast Radvanice, Bartovice včetně komunikace” 
v k. ú. Radvanice 

05 

03791/RM1822/57 RM_M 42 Návrh programu 14. zasedání zastupitelstva města, 
které se bude konat dne 20. května 2020 

28 

03792/RM1822/57 RM_M 43 Návrh na vyhlášení výzvy ve věci finanční pomoci 
subjektům z neziskového sektoru pro zmírnění 
dopadů mimořádných a krizových opatření orgánů 
veřejné moci k ochraně obyvatelstva a prevenci 
nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění 
COVID-19 

91 

03793/RM1822/57 RM_M 44 Návrh schválení žádostí o peněžitou pomoc 
do výše 20 000 Kč pro zmírnění dopadů krizového 
opatření v souvislosti s epidemií COVID-19 - 
VII. kolo 

38 

03794/RM1822/57 RM_VZ 8 VZMR na nákup 30ks notebooků 83 
03795/RM1822/57 RM_VZ 9 Soutěž o návrh „Památník válečným veteránům”, 

poř. č. 034/2020 
89 

03796/RM1822/57 RM_ORG 1 Svolání 9. mimořádné schůze rady města dne 
26.05.2020 v 9:30 hod. 

28 

  
Materiály, které byly staženy: 
  

Materiál  
  

Název zn.předkl.  

 RM_M 41 Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů 
do vlastnictví právnické osoby Domov pro seniory 
Kamenec, Slezská Ostrava, IČO 70631816, 
se sídlem Bohumínská 1056/71, 710 00 Ostrava - 
Slezská Ostrava 

40 
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RM_M 0 
Schválení programu 57. sch ůze rady m ěsta konané dne 05.05.2020 
  
Usnesení číslo: 03743/RM1822/57 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

program 57. schůze rady města konané dne 05.05.2020 

  
 

RM_M 1 
Žádost právnické osoby o prominutí odvodu za porušení rozpo čtové 
kázně 
  
Usnesení číslo: 03744/RM1822/57 

(zn.předkl.) 
86 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o povolení prominutí  povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně v plné výši, 
který byl uložen právnické osobě Ostravská organizace vozíčkářů, spolek, IČO 66933579, 
se sídlem Horymírova 3054/121, 700 30 Ostrava - Zábřeh dle přílohy č. 3 předloženého 
materiálu 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

schválit návrh rozhodnutí o povolení prominutí povinnosti odvodu uloženého za porušení 
rozpočtové kázně v plné výši dle bodu 1) tohoto usnesení a přílohy č. 3 předloženého materiálu 
a rozhodnout o vydání tohoto rozhodnutí 

  
3) ukládá 
  

náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph. D., 
předložit návrhy dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení zastupitelstvu města  

  
 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 20.05.2020
 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
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RM_M 2 
Návrh na uzav ření dodatk ů ke smlouvám o poskytnutých ú čelových 
dotacích z rozpo čtu statutárního m ěsta Ostravy 
  
Usnesení číslo: 03745/RM1822/57 

(zn.předkl.) 
86 

  
k usnesení č. 0412/ZM1822/7 
k usnesení č. 0566/ZM1822/9 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

- rozhodnout o uzavření Dodatku č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové dotace 
na zabezpečení projektu „Rozvoj a optimalizace sociálních služeb v Charitním domě 
sv. Benedikta Labre pro lidi bez domova” (ev. č. 2182/2019/SVZ), uzavřené s organizací 
Charita Ostrava, Kořenského 1323/17, 70300 Ostrava Vítkovice, IČO 44940998, dle přílohy č. 4 
předloženého materiálu 

- rozhodnout o uzavření Dodatku č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové dotace 
na zabezpečení projektu „Zabezpečení zázemí pro matky s dětmi v tísni” 
(ev. č. 2184/2019/SVZ), uzavřené s organizací Charita Ostrava, Kořenského 1323/17, 70300 
Ostrava Vítkovice, IČO 44940998, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu 

  
2) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 20.05.2020
 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
  

 
RM_M 3 
Návrh na zám ěr města prodat a neprodat nemovité v ěci v k. ú. Hrab ůvka, 
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 03746/RM1822/57 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
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s návrhem na záměr města prodat 

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

- pozemek p. č. st. 173, jehož součástí je stavba č. p. 200, obč. vybavenost včetně příslušenství 
(vodovodní přípojka a kanalizační přípojky) 
- pozemek p. č. st. 565, jehož součástí je stavba bez čp/če, obč. vybavenost včetně součástí 
(oplocení a zpevněné plochy) 
- pozemek p. p. č. 246/2 

za následujících podmínek: 
- zřízení věcného práva předkupního ve prospěch statutárního města Ostravy jako oprávněného 
- minimální výše kupní ceny 15.000.000,- Kč 
- provozování školy nebo školského zařízení 

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

  
2) nesouhlasí 
  

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

- část pozemku p. č. st. 173 o výměře cca 19 m2, dle zákresu ve snímku, který je 
přílohou č. 3/1 předloženého materiálu 
- část pozemku p. č. st. 246/2 o výměře cca 31 m2, dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 3/1 
předloženého materiálu   

  
3) ukládá 
  

náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodů 1) - 2) tohoto usnesení 

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

 
RM_M 4 
Přijetí ú čelové dotace z rozpo čtu Moravskoslezského kraje 
pro Statutární m ěsto Ostrava k financování sociálních služeb v r. 2020 
a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpo čtu Moravskoslezského 
kraje 
  
Usnesení číslo: 03747/RM1822/57 

(zn.předkl.) 
86 

  
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. 
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 1) rozhodla 
  

- o přijetí účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního Programu 
na podporu poskytování sociálních služeb pro r. 2020 v celkové výši 8.414.000,- Kč 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

- o uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního 
Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro r. 2020 dle přílohy č. 2 předloženého 
materiálu mezi Moravskoslezským krajem, IČO: 70890692, se sídlem 28. října 117,  Ostrava 
a Statutárním městem Ostrava, IČO: 00845451, se sídlem Prokešovo nám. 1803/8, Ostrava 

  
 

RM_M 5 
Návrh termín ů konání sch ůzí rady m ěsta a zasedání zastupitelstva 
města na 2. pololetí 2020 
  
Usnesení číslo: 03748/RM1822/57 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

termíny konání schůzí rady města a zasedání zastupitelstva města na 2. pololetí 2020 
dle předloženého materiálu 

  
 

RM_M 6 
Žádost o poskytnutí dotace na ochranné chemické pro středky 
a ochranné pom ůcky pro Dopravní podnik Ostrava a.s. z rozpo čtu 
Moravskoslezského kraje 
  
Usnesení číslo: 03749/RM1822/57 

(zn.předkl.) 
09 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s podáním žádosti na poskytnutí dotace na ochranné chemické prostředky a ochranné pomůcky 
pro Dopravní podnik Ostrava a.s. z rozpočtu Moravskoslezského kraje 

  
 

 

 

 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_M 7 
Návrh na naložení s p řebyte čným a neupot řebitelným majetkem 
v užívání Magistrátu m ěsta Ostravy 
  
Usnesení číslo: 03750/RM1822/57 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o vyřazení přebytečného a neupotřebitelného majetku statutárního města Ostravy v rozsahu 
a způsobem dle předloženého materiálu -  fyzickou likvidací, prodejem a svěřením 

  
2) jmenuje 
  

likvidační komisi, která o provedené likvidaci pořídí likvidační protokol dle „Směrnice 
2/2007 pro evidenci majetku” a jmenuje její členy:   

předseda: 
Ing. René Bartoš - vedoucí odboru hospodářské správy                     

členové: 
Bc. Helena Tichavská, MPA - odbor projektů IT služeb a outsourcingu 
Ing. Jarmila Kopelová -  odbor hospodářské správy  

  
3) rozhodla 
  

a) označit dataprojektor 3LCD Epson EB95 XGA 2500 vč. držáku,  inv. čísla 
137493-137501/MMO, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Hošťálkovice 

b) označit notebook HP Probook 6570B, inv. čísla 137502-137507/MMO, jakožto majetek 
svěřený městskému obvodu Hošťálkovice 

c) označit plátno projekční NOBO WALL Screen 200x151 cm, inv. čísla 
137512-137520/MMO, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Hošťálkovice 

d) označit HP Docking Station 90 W, inv. čísla 137521-137526/MMO, jakožto majetek svěřený 
městskému obvodu Hošťálkovice 

  
4) zmocňuje 
  

vedoucího odboru hospodářské správy 
k podpisu „Protokolu o předání a převzetí hmotného majetku” na městský obvod Hošťálkovice 
dle bodu 3) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. René Bartoš, 
 vedoucí odboru hospodářské správy 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_M 8 
Návrh na sv ěření nemovitých v ěcí v k. ú. Kunčičky, obec Ostrava, 
městskému obvodu Slezská Ostrava 
  
Usnesení číslo: 03751/RM1822/57 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
 
vyhradit si rozhodnutí označit pozemky 
- parc. č. 1655 
- parc. č. 1656 
- parc. č. 1657  
- parc. č. 1659 
- parc. č. 1766 
- parc. č. 1768/1 
- parc. č. 1785 
- parc. č. 1786 
- parc. č. 1787 
- parc. č. 1788 
- parc. č. 1789 
vše v k. ú. Kunčičky, 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, v platném znění 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města  

označit nemovité věci uvedené v bodě 1)   návrhu tohoto usnesení, jakožto majetek svěřený 
městskému obvodu Slezská Ostrava, dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky 
č. 14/2013, Statut města Ostravy, v platném znění 

  
3) ukládá 
  

náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 
předložit zastupitelstvu města návrh dle bodů 1) a  2) tohoto usnesení 

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

 
 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_M 9 
Návrh na uzav ření Dodatku č. 33 ke smlouv ě o výp ůjčce mezi 
statutárním m ěstem Ostrava a Českou republikou - Hasičský záchranný 
sbor Moravskoslezského kraje 
  
Usnesení číslo: 03752/RM1822/57 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

na straně půjčitele o uzavření Dodatku č. 33 ke Smlouvě o výpůjčce ev. č. 1654/2003/MJ 
ze dne 31. 12. 2003 uzavřené s Českou republikou - Hasičský záchranný sbor 
Moravskoslezského kraje, se sídlem Výškovická 40, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO  708 84 561 
(jako vypůjčitel), dle přílohy č.  1  předloženého materiálu 

  
 

RM_M 10 
Schválení Rozhodnutí o poskytnutí neinvesti ční dotace v dota čním 
programu Podpora terénní práce pro rok 2020 pro pro jekt „Terénní práce 
2020” 
  
Usnesení číslo: 03753/RM1822/57 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 02084/RM1822/31 
  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s přijetím dotace z programu „Podpora terénní práce pro rok 2020” dle podmínek poskytovatele 
neinvestiční dotace - Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1, 
IČO: 00006599 na projekt „Terénní práce 2020” dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) žádá 
  

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 
o zabezpečení všech potřebných úkonů spojených s realizací projektu dle bodu 1) tohoto 
usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Zuzana Ožanová, T: 15.02.2021
 starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 
  

 
 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_M 11 
Schválení Technické zm ěny Rozhodnutí o poskytnutí dotace 
z Integrovaného regionálního opera čního programu na projekt 
„Komunitní centrum – VŠICHNI SPOLU“ 
  
Usnesení číslo: 03754/RM1822/57 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 07047/RM1418/100 
k usnesení č. 01860/RM1822/28 
  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s Technickou změnou Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného regionálního operačního 
programu od poskytovatele Ministerstva pro místní rozvoj se sídlem 
Staroměstské náměstí 932/6, 110 15 Praha 1, IČO: 66002222  na projekt „Komunitní centrum –
VŠICHNI SPOLU“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 12 
Zrušení výb ěrového řízení na poskytnutí Stipendia m ěsta Ostravy 
v akademickém roce 2020/2021 
  
Usnesení číslo: 03755/RM1822/57 

(zn.předkl.) 
91 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

zrušit výběrové řízení na poskytnutí stipendia města Ostravy v akademickém roce 2020/2021, 
vyhlášené v souladu se Zásadami na poskytnutí Stipendia města Ostravy v akademickém 
roce 2020/2021, dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  
2) ukládá 
  

náměstkyni primátora Mgr. Andree Hoffmannové, Ph.D., 
předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení na zasedání zastupitelstva města dne 20.05.2020 
k rozhodnutí 

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



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_M 13 
Návrh na uzav ření „Smluv o z řízení služebností” v souvislosti 
se stavbou „Ve řejné osv ětlení Ostrava- Heřmanice, ul. Vrbická”, 
„Rekonstrukce VO oblast Kafkova- Nemocni ční” a „Rekonstrukce VO 
oblast Grabova, Sn ěžná” 
  
Usnesení číslo: 03756/RM1822/57 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  o uzavření „Smlouvy o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou „Veřejné osvětlení 

Ostrava-Heřmanice, ul. Vrbická” mezi vlastníkem: 
xxxxxxxxxxxxx, rok nar. xxxxxx 
bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
a 
oprávněným: 
Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
IČO: 00845451 
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
  o uzavření „Smlouvy o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou „Rekonstrukce VO oblast 

Kafkova - Nemocniční” mezi vlastníkem: 
Česká republika 
Příslušnost hospodařit s majetkem státu 
Národní památkový ústav 
Valdštejnské náměstí 162/3, Malá Strana, 118 00 Praha 1 
IČO: 75032333 
a 
oprávněným: 
Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
IČO: 00845451 
dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  
3) rozhodla 
  

o uzavření „Smlouvy o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou „Rekonstrukce VO oblast 
Garbova, Sněžná” mezi vlastníkem: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, rok nar. xxxx 
bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
a 
oprávněným: 
Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
IČO: 00845451 
dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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4) rozhodla 
  o uzavření „Smlouvy o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou „Rekonstrukce VO oblast 

Garbova, Sněžná” mezi vlastníkem: 
xxxxxxxxxxxxxxx, rok nar. xxxxxx 
bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
a 
oprávněným: 
Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
IČO: 00845451 
dle přílohy č. 7 předloženého materiálu 

  
5) rozhodla 
  

o uzavření „Smlouvy o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou „Rekonstrukce VO oblast 
Garbova, Sněžná” mezi vlastníkem: 
xxxxxxxxxxxxxxx, rok nar. xxxxxxxxxx 
bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
a 
oprávněným: 
Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
IČO: 00845451 
dle přílohy č. 8 předloženého materiálu 

  
6) rozhodla 
  

o uzavření „Smlouvy o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou „Rekonstrukce VO oblast 
Garbova, Sněžná” mezi vlastníkem: 
Vodafone Czech Republic a.s. 
náměstí Junkových 2808/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5 
IČO: 25788001 
a 
oprávněným: 
Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
IČO: 00845451 
dle přílohy č. 9 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 14 
Návrh na souhlas s umíst ěním vedení NN, VN, optické infrastruktury 
včetně rozvodných sk říní a technologického vybavení distribu ční 
trafostanice a uzav ření smlouvy o budoucí smlouv ě o zřízení věcného 
břemene k pozemk ům ve vlastnictví statutárního m ěsta Ostravy, 
pro ČEZ Distribuce, a.s. 
  
Usnesení číslo: 03757/RM1822/57 

(zn.předkl.) 
08 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

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

s umístěním podzemního kabelového vedení NN, podzemního kabelového vedení VN, kabelů 
optické infrastruktury včetně 4 ks rozvodných skříní a technologického vybavení distribuční 
trafostanice  v pozemcích ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 244/14 - ostatní plocha, jiná plocha, 
parc. č. 244/35 - ostatní plocha, jiná plocha, 
parc. č. 3457/14 - ostatní plocha, neplodná půda, 
parc. č. 3457/21 - ostatní plocha, neplodná půda, 
parc. č. 3463/3 - ostatní plocha, jiná plocha, 
parc. č. 3463/27 - ostatní plocha, jiná plocha, 
parc. č. 3463/43 - ostatní plocha, jiná plocha, 
parc. č. 3463/44 - ostatní plocha, jiná plocha, 
parc. č. 3463/45 - ostatní plocha, jiná plocha, 
parc. č. 3463/46 - ostatní plocha, jiná plocha, 
parc. č. 3463/78 - ostatní plocha, jiná plocha, 
parc. č. 3463/79 - ostatní plocha, jiná plocha, 
parc. č. 4246/27 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc. č. 4246/29 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc. č. 4246/30 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc. č. 4246/31 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc. č. 4246/32 - ostatní plocha, ostatní komunikace 
v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, pro:  
  
ČEZ Distribuce, a.s. 
se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO:  24729035 

v rámci stavby “Moravská Ostrava 3463/2, DTS, VN, NN” 
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, podzemního kabelového vedení VN, kabelů 
optické infrastruktury včetně 4 ks rozvodných skříní a technologického vybavení distribuční 
trafostanice k pozemkům: 

parc. č. 244/14 - ostatní plocha, jiná plocha, 
parc. č. 244/35 - ostatní plocha, jiná plocha, 
parc. č. 3457/14 - ostatní plocha, neplodná půda, 
parc. č. 3457/21 - ostatní plocha, neplodná půda, 
parc. č. 3463/3 - ostatní plocha, jiná plocha, 
parc. č. 3463/27 - ostatní plocha, jiná plocha, 
parc. č. 3463/43 - ostatní plocha, jiná plocha, 
parc. č. 3463/44 - ostatní plocha, jiná plocha, 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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parc. č. 3463/45 - ostatní plocha, jiná plocha, 
parc. č. 3463/46 - ostatní plocha, jiná plocha, 
parc. č. 3463/78 - ostatní plocha, jiná plocha, 
parc. č. 3463/79 - ostatní plocha, jiná plocha, 
parc. č. 4246/27 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc. č. 4246/29 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc. č. 4246/30 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc. č. 4246/31 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc. č. 4246/32 - ostatní plocha, ostatní komunikace 
v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, s oprávněným: 

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

  
 

RM_M 15 
Žádost o za řazení akce „HouseGen Fusion - Na Hradě” 2020 do p řílohy 
obecn ě závazné vyhlášky statutárního m ěsta Ostravy č. 5/2017, 
o nočním klidu 
  
Usnesení číslo: 03758/RM1822/57 

(zn.předkl.) 
21 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
 
rozhodnout o nezahájení procesu tvorby nové obecně závazné vyhlášky, kterou by byla doplněna 
příloha obecně závazné vyhlášky č. 5/2017, o nočním klidu, o kulturní akci „HouseGen Fusion -
Na Hradě” 2020, v souladu se stanoviskem rady městského obvodu Slezská Ostrava 

  
2) ukládá 
  

primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 
předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu města 

  
 Vyřizuje: Ing. Marcela Trojáková, MPA, T: 20.05.2020
 vedoucí odboru vnitřních věcí 
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RM_M 16 
Žádosti sportovních organizací o prodloužení termín u čerpání 
poskytnuté dotace plynoucí z uzav řené Veřejnoprávní smlouvy 
na realizaci sportovních akcí 
  
Usnesení číslo: 03759/RM1822/57 

(zn.předkl.) 
91 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  zastupitelstvu města 

rozhodnout o prodloužení termínu čerpání poskytnutých dotací do 31.12.2020 
žadatelům dle přílohy č. 1  a důvodové zprávy předloženého materiálu a o uzavření 
Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního 
města Ostravy se shora uvedenými žadateli dle přílohy č. 2 a důvodové zprávy předloženého 
materiálu 

  
2) ukládá 
  

náměstkyni primátora Mgr. Andree Hoffmannové, Ph.D., 
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodu 1) tohoto usnesení na jeho zasedání 
dne 20.05.2020 

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

 
RM_M 17 
Schválení p řípravy a podání žádosti M ěstské nemocnice Ostrava, 
příspěvkové organizace, o podporu v rámci Programu podpor y Center 
duševního zdraví III (Opera ční program Zam ěstnanost) pro vybudování 
„Centra duševního zdraví Ostrava centrum” 
  
Usnesení číslo: 03760/RM1822/57 

(zn.předkl.) 
41 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

přípravu projektu „Vybudování Centra duševního zdraví Ostrava centrum”  k financování 
z Programu podpory Center duševního zdraví III, resp. z projektu „Podpora vzniku Center 
duševního zdraví III“ (CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0009646) realizovaného Ministerstvem 
zdravotnictví v rámci Operačního programu Zaměstnanost (dále jen „OPZ“), prioritní osa –
Sociální začleňování a boj s chudobou 
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2) schvaluje 
  

podání žádosti o podporu pro projekt „Centrum duševního zdraví Ostrava centrum” v rámci 
Programu podpory Center duševního zdraví III, resp. z projektu „Podpora vzniku Center 
duševního zdraví III“ (CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0009646) realizovaného Ministerstvem 
zdravotnictví v rámci Operačního programu Zaměstnanost (dále jen „OPZ“), prioritní osa –
Sociální začleňování a boj s chudobou 

  
3) žádá 
  

ředitele Městské nemocnice Ostrava, příspěvkové organizace 
o zajištění předložení žádosti o podporu (tj. za poskytovatele zdravotních služeb) a všech jejich 
příloh pro projekt dle bodu 2) tohoto usnesení v souladu s podmínkami Výzvy k předkládání 
Žádostí o dotaci v rámci Programu podpory Center duševního zdraví III 

  
 Vyřizuje: MUDr. Petr Uhlig, T: 17.04.2020
 ředitel Městské nemocnice Ostrava, příspěvkové organizace 
  

 
RM_M 18 
Návrh p řijetí daru nemovitostí od Moravskoslezského kraje 
  
Usnesení číslo: 03761/RM1822/57 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem na přijetí daru do vlastnictví statutárního města Ostravy 
a to nemovitosti: 
- p. p. č. 822/4 
- p. p. č. 822/27 
- p. p. č. 855/1 
- p. p. č. 941/64 
- p. p. č.947/2 
- p. p. č. 947/3 
- p. p. č.1146/5 
- p. p. č. 1153 
- p. p. č. 1444 
- p. p. č. 1446 
- p. p. č. 1449 
- p. p. č. 1450 
vše v k. ú. Mošnov, obec Mošnov 
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od vlastníka: 
Moravskoslezský kraj se sídlem 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava, IČO: 708 90 692 
 a s návrhem uzavřít darovací smlouvu dle přílohy č. 2  předloženého materiálu 

  
2) ukládá 
  

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

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

 
RM_M 19 
Návrh na souhlas vlastníka pozemk ů s umíst ěním stavby a návrh 
na záměr města vyp ůjčit části pozemk ů v k. ú. P řívoz, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 03762/RM1822/57 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

v souladu s ustanovením § 184a zákona č. 183/2006/Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, s umístěním stavebního objektu do pozemků 
ve vlastnictví statutárního města Ostrava, a to: 
nového krytu pevné jízdní dráhy, tj. modernizace tramvajové tratě 
do pozemků 
- p. p. č. 925/4, ost. plocha - silnice  
- p. p. č. 925/6, ost. plocha - silnice  
- p. p. č. 907/15, ost. plocha - silnice 
vše v k. ú. Přívoz, obec Ostrava  
pro 
Dopravní podnik Ostrava, a.s. 
se sídlem: Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 
IČO: 619 74 757 
dle přílohy č. 1/1, č. 1/2, č. 1/3, č. 1/4, č. 1/5 a č. 1/6 předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
  

o záměru města vypůjčit části pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostrava, a to: 
- část pozemku p. p. č. 925/4, ost. plocha - silnice o výměře 2677 m2 

- část pozemku p. p. č. 925/6, ost. plocha - silnice o výměře 86 m2 

- část pozemku p. p. č. 907/15, ost. plocha - silnice o výměře 448 m2 

vše v k. ú. Přívoz, obec Ostrava (ul. Hlučínská x ul. Sokolská), 
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dle zákresu ve snímcích, které jsou přílohou č. 2/1, č. 2/2 a č. 2/3 předloženého materiálu, 
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit  

  
 

RM_M 20 
Ukončení přerušení provozu mate řských škol z řízených zastupitelstvy 
městských obvod ů statutárního m ěsta Ostravy 
  
Usnesení číslo: 03763/RM1822/57 

(zn.předkl.) 
91 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

městským obvodům statutárního města Ostravy, aby přijaly usnesení o ukončení přerušení 
provozu v mateřských školách zřízených zastupitelstvy městského obvodu, a to k 25.05.2020 

  
 

RM_M 21 
Návrh na souhlas ke stavbám na pozemcích v katastrá lním území obce 
Ostrava, jako vlastníka sousedních nemovitostí 
  
Usnesení číslo: 03764/RM1822/57 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

a) jako vlastník sousední nemovitosti (statutární město Ostrava vlastní pozemek parc. č. 1793/3 -
lesní pozemek, k. ú. Poruba, obec Ostrava) s umístěním a realizací stavby „Novostavba 
rodinného domu na parcele č.1791/3, 1791/4, 1792/5 v k. ú. Poruba” pro žadatele stavby: 
Master Design s.r.o., se sídlem Bolzanova 1615/1, 110 00 Praha,  na základě plné moci 
investora: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
a xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu 

b) jako vlastník sousední nemovitosti (statutární město Ostrava vlastní pozemek parc. č. 4482/1 -
zahrada a pozemek parc. č. 4482/4- zahrada, k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava) s umístěním 
a realizací stavby „Výstavba plotu” na pozemku parc. č. 4482/5 - zahrada, k. ú. Slezská Ostrava, 
obec Ostrava pro žadatele stavby: xxxxxxxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

c) jako vlastník sousední nemovitosti (statutární město Ostrava vlastní pozemek parc. č. 4168/2 -
ostatní plocha, k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava) s umístěním a realizací stavby „Hala 
historických vozidel” na pozemku parc. č. 4168/40 - ostatní plocha, k. ú. Slezská Ostrava, obec 
Ostrava pro žadatele stavby: Dopravní podnik Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, 702 00 
Moravská Ostrava, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 
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2) ukládá 
  

Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru hospodářské správy 
zajistil vyhotovení příslušných souhlasů se stavbami dle bodu 1) tohoto usnesení a s tím spojené 
veškeré úkony 

  
 Vyřizuje: Ing. René Bartoš, T: 15.05.2020
 vedoucí odboru hospodářské správy 
  
3) zmocňuje 
  

vedoucího odboru hospodářské správy 
k podpisu souhlasů se stavbami dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. René Bartoš, T: 15.05.2020
 vedoucí odboru hospodářské správy 
  

 
RM_M 22 
Návrh na uzav ření dodatku č. 1 ke smlouv ě o budoucí smlouv ě o zřízení 
věcného b řemene pro spole čnost Gas Net, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 03765/RM1822/57 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

na straně vlastníka uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene evid. č. 2276/2019/MJ ze dne 11. 7. 2019 k pozemku ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy: 

p. p. č. 751/12 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, s budoucím oprávněným: 

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

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 
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RM_M 23 
Zrušení projednávání hodnocení činnosti a hospoda ření příspěvkových 
organizací z řízených SMO rozborovými komisemi, úprava rozpo čtu 
  
Usnesení číslo: 03766/RM1822/57 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o poskytnutí finančních prostředků ve výši 9 455 tis. Kč městskému obvodu Slezská Ostrava 
na předfinancování a spolufinancování akce Instalace nuceného větrání s rekuperací odpadního 
tepla v základních školách Slezské Ostravy 

  
2) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

- ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 
na pol. 4116, ÚZ 13011, ORJ 120 o 7 320 tis. Kč (A.1.) 
(A.4.) na ORJ 120, pol. 4116, ÚZ 104513013 o 1 358 tis. Kč 
                                                ÚZ 104113013 o 160 tis. Kč 

- ostatní investiční přijaté transfery ze SR 
(A.2.) na pol. 4216, ORJ 120, ÚZ 107117968 o 591 tis. Kč 
                                                ÚZ 107517969 o 10 040 tis. Kč 

- neinvestiční přijaté transfery od krajů 
na pol. 4122, ÚZ 13305, ORJ 120 o 255 241 tis. Kč (A.3.) 

- nedaňové příjmy 
(E.2.) na ORJ 180, § 4311, pol. 2229, ÚZ 7301 o 77 tis. Kč 
                               § 4349, pol. 2229, ÚZ 1355 o 19 tis. Kč 
                                                             ÚZ 7106 o 6 tis. Kč 
                                                             ÚZ 7301 o 29 tis. Kč 
                                                             ÚZ 7401 o 257 tis. Kč 
                               § 4353, pol. 2229, ÚZ 7301 o 26 tis. Kč 
                               § 4359, pol. 2229 o 2 tis. Kč 
                               § 4371, pol. 2229, ÚZ 7301 o 47 tis. Kč 
                               § 4378, pol. 2229, ÚZ 7400 o 2 tis. Kč 
                               § 4379, pol. 2229, ÚZ 7301 o 264 tis. Kč 
                               § 4399, pol. 2229 o 1 tis. Kč 
                                            pol. 2229, ÚZ 7106 o 48 tis. Kč 
                               § 6171, pol. 2324 o 143 tis. Kč 
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- běžné výdaje 
(A.1.) na ORJ 135, § 4329, pol. 5011, ÚZ 13011 o 5 386 tis. Kč 
                                            pol. 5031, ÚZ 13011 o 1 332 tis. Kč 
                                            pol. 5032, ÚZ 13011 o 480 tis. Kč 
                                            pol. 5167, ÚZ 13011 o 50 tis. Kč 

          na ORJ 130, § 4329, pol. 5169, ÚZ 13011 o 20 tis. Kč 
          na ORJ 180, § 4329, pol. 5166, ÚZ 13011 o 15 tis. Kč 
                                            pol. 5169, ÚZ 13011 o 35 tis. Kč 
                                            pol. 5194, ÚZ 13011 o 2 tis. Kč 
(A.4.) na ORJ 135, § 4349, pol. 5011, ÚZ 104513013, org. 130000000 o 471 tis. Kč 
                                                             ÚZ 104113013, org. 130000000 o 55 tis. Kč 
                                                             ÚZ 104107601, org. 130000000 o 28 tis. Kč 
                                            pol. 5031, ÚZ 104513013, org. 130000000 o 116 tis. Kč 
                                                             ÚZ 104113013, org. 130000000 o 14 tis. Kč 
                                                             ÚZ 104107601, org. 130000000 o 7 tis. Kč 
                                            pol. 5032, ÚZ 104513013, org. 130000000 o 42 tis. Kč 
                                                             ÚZ 104113013, org. 130000000 o 5 tis. Kč 
                                                             ÚZ 104107601, org. 130000000 o 3 tis. Kč 
                                            pol. 5021, ÚZ 104513013, org. 130000000 o 143 tis. Kč 
                                                             ÚZ 104113013, org. 130000000 o 17 tis. Kč 
                                                             ÚZ 104107601, org. 130000000 o 9 tis. Kč 
                                            pol. 5424, ÚZ 104513013, org. 130000000 o 27 tis. Kč 
                                                             ÚZ 104113013, org. 130000000 o 3 tis. Kč 
                                                             ÚZ 104107601, org. 130000000 o 2 tis. Kč 
                                            pol. 5011, ÚZ 104513013, org. 130000001 o 153 tis. Kč 
                                                             ÚZ 104113013, org. 130000001 o 18 tis. Kč 
                                                             ÚZ 104107601, org. 130000001 o 9 tis. Kč 
                                            pol. 5031, ÚZ 104513013, org. 130000001 o 38 tis. Kč 
                                                             ÚZ 104113013, org. 130000001 o 4 tis. Kč 
                                                             ÚZ 104107601, org. 130000001 o 3 tis. Kč 
                                            pol. 5032, ÚZ 104513013, org. 130000001 o 13 tis. Kč 
                                                             ÚZ 104113013, org. 130000001 o 2 tis. Kč 
                                                             ÚZ 104107601, org. 130000001 o 1 tis. Kč 
                                            pol. 5021, ÚZ 104513013, org. 130000001 o 22 tis. Kč 
                                                             ÚZ 104113013, org. 130000001 o 2 tis. Kč 
                                                             ÚZ 104107601, org. 130000001 o 2 tis. Kč 
          na ORJ 180, § 4349, pol. 5167, ÚZ 104513013, org. 130000000 o 224 tis. Kč 
                                                             ÚZ 104113013, org. 130000000 o 27 tis. Kč 
                                                             ÚZ 104107601, org. 130000000 o 13 tis. Kč 
                                            pol. 5164, ÚZ 104513013, org. 130000000 o 64 tis. Kč 
                                                             ÚZ 104113013, org. 130000000 o 8 tis. Kč 
                                                             ÚZ 104107601, org. 130000000 o 4 tis. Kč 
                                            pol. 5175, ÚZ 104513013, org. 130000001 o 36 tis. Kč 
                                                             ÚZ 104113013, org. 130000001 o 4 tis. Kč 
                                                             ÚZ 104107601, org. 130000001 o 2 tis. Kč 
                                            pol. 5139, ÚZ 104513013, org. 130000001 o 9 tis. Kč 
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ÚZ 104113013, org. 130000001 o 1 tis. Kč 
                                                             ÚZ 104107601, org. 130000001 o 1 tis. Kč 
na § 5522, pol. 5169, ORJ 230, org. 8265 o 95 tis. Kč (C.2.) 
(C.3.) na ORJ 200, § 5213, pol. 5137 o 7 tis. Kč 
                                            pol. 5139, ÚZ 93 o 169 tis. Kč 
(C.5.) na ORJ 180, § 4349, pol. 5132, ÚZ 104513013, org. 118000000 o 23 tis. Kč 
                                                             ÚZ 104113013, org. 118000000 o 3 tis. Kč 
                                                             ÚZ 104107606, org. 118000000 o 2 tis. Kč 

- kapitálové výdaje 
na § 3639, pol. 6121, ÚZ 95, ORJ 137, org. 3217 o 90 tis. Kč (C.1.) 

- neinvestiční transfery 
(A.3.) na ORJ 180, § 4350, pol. 5336, ÚZ 13305, org. 34 o  9 870 tis. Kč 
                               § 4357, pol. 5336, ÚZ 13305, org. 34 o  16 178 tis. Kč 
                               § 4350, pol. 5336, ÚZ 13305, org. 35 o  11 930 tis. Kč 
                               § 4357, pol. 5336, ÚZ 13305, org. 35  o    6 568 tis. Kč 
                               § 4350, pol. 5336, ÚZ 13305, org. 36 o  12 007 tis. Kč 
                               § 4350, pol. 5336, ÚZ 13305, org. 37 o  22 202 tis. Kč 
                               § 4357, pol. 5336, ÚZ 13305, org. 37 o  11 129 tis. Kč 
                               § 4350, pol. 5336, ÚZ 13305, org. 38 o  20 695 tis. Kč 
                               § 4357, pol. 5336, ÚZ 13305, org. 38 o    9 416 tis. Kč 
                               § 4357, pol. 5336, ÚZ 13305, org. 39 o    8 474 tis. Kč 
                               § 4350, pol. 5336, ÚZ 13305, org. 40 o  28 114 tis. Kč 
                               § 4357, pol. 5336, ÚZ 13305, org. 40 o  10 578 tis. Kč 
                               § 4350, pol. 5336, ÚZ 13305, org. 41 o  20 350 tis. Kč 
                               § 4357, pol. 5336, ÚZ 13305, org. 43 o  53 202 tis. Kč 
                               § 4354, pol. 5336, ÚZ 13305, org. 43 o    7 202 tis. Kč 
          na ORJ 170, § 4358, pol. 5336, ÚZ 13305, org. 4241 o 6 185 tis. Kč 
                               § 3539, pol. 5336, ÚZ 13305, org. 4241 o 1 141 tis. Kč 
(B.1.) na ORJ 120, § 6402, pol. 5364, ÚZ 103133063, org. 92000000 o 981 tis. Kč 
                                                             ÚZ 103533063, org. 92000000 o 8 337 tis. Kč 

- investiční transfery 
(A.2.) na ORJ 170, § 3522, pol. 6356, ÚZ 107117968, org. 4241 o 591 tis. Kč 
                                                             ÚZ 107517969, org. 4241 o 10 040 tis. Kč 

- neinvestiční převody mezi statutárním městem a městskými obvody - výdaje 
na § 6330, pol. 5347, ÚZ 7608, ORJ 120, org. 507 o 13 tis. Kč (C.4.) 

- investiční převody mezi statutárním městem a městskými obvody - výdaje 
na § 6330, pol. 6363, ÚZ 6330, ORJ 120, org. 603 o 9 455 tis. Kč (E.1.) 

- neinvestiční převody mezi statutárním městem a městskými obvody – příjmy 
(C.3) na § 6330, pol. 4137,  ÚZ 93, ORJ 120, org. 504 o 113 tis. Kč 
                                                                         org. 502 o 8 tis. Kč 
                                                                         org. 507 o 8 tis. Kč 
                                                                         org. 505 o 16 tis. Kč 
                                                                         org. 517 o 6 tis. Kč 
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                                                                         org. 518 o 2 tis. Kč 
                                                                         org. 522 o 11 tis. Kč 
                                                                         org. 513 o 3 tis. Kč 
                                                                         org. 516 o 2 tis. Kč 

z v y š u j e 

- financování 
(B.1.) na ORJ 120, pol. 8115, ÚZ 103133063, org. 92000000 o 994 tis. Kč 
                                                ÚZ 103533063, org. 92000000 o 8 449 tis. Kč 

- účelová rezerva na předfinancování a spolufinancování projektů 
na § 6409, pol. 5901, ÚZ 6330, ORJ 120 o 125 tis. Kč (B.1.) 

- rozpočtová rezerva 
na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 921 tis. Kč (E.2.) 

s n i ž u j í 

- běžné výdaje 
na § 4349, pol. 5909, ÚZ 7601, ORJ 180 o 84 tis. Kč (A.4.) 
na § 3639, pol. 5169, ORJ 230 o 95 tis. Kč (C.2.) 
na § 5213, pol. 5139, ORJ 200 o 7 tis. Kč (C.3.) 
na § 4349, pol. 5909, ÚZ 7608, ORJ 180 o 13 tis. Kč (C.4.) 
(C.5.) na ORJ 180, § 4349, pol. 5909, ÚZ 104513013, org. 118000000 o 23 tis. Kč 
                                                             ÚZ 104113013, org. 118000000 o 3 tis. Kč 
                                                             ÚZ 7606 o 2 tis. Kč 

- kapitálové výdaje 
na § 2212, pol. 6121, ÚZ 95, ORJ 230, org. 3217 o 90 tis. Kč (C.1.) 

s n i ž u j e 

- účelová rezerva na předfinancování a spolufinancování projektů 
na § 6409, pol. 5901, ÚZ 6330, ORJ 120 o 9 455 tis. Kč (E.1.) 

Městské obvody dle důvodové zprávy předloženého materiálu (A.1.) 
- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 
na pol. 4116, ÚZ 13011 celkem o 29 279 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje 
na § 4329, pol. 5xxx, ÚZ 13011 celkem o 29 279 tis. Kč 

Městský obvod Slezská Ostrava (E.1.) 
- zvýší investiční převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy 
na § 6330, pol. 4251, ÚZ 6330, org. 603 o 9 455 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje 
na § 3113, pol. 6xxx, ÚZ xxxxxxxxx, org. 03xxxxx000000 o 9 455 tis. Kč 
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Městský obvod Ostrava-Jih (C.3.) 
- zvýší neinvestiční převody mezi statutárním městem a městskými obvody – výdaje 
na § 6330, pol. 5347, ÚZ 93, org. 504 o 113 tis. Kč 
- sníží výdaje/zvýší příjmy 
na § xxxx, pol. xxxx o 113 tis. Kč 

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz (C.3.) 
- zvýší neinvestiční převody mezi statutárním městem a městskými obvody – výdaje 
na § 6330, pol. 5347, ÚZ 93, org. 502 o 8 tis. Kč 
- sníží výdaje/zvýší příjmy 
na § xxxx, pol. xxxx o 8 tis. Kč 

Městský obvod Vítkovice (C.3.) 
- zvýší neinvestiční převody mezi statutárním městem a městskými obvody – výdaje 
na § 6330, pol. 5347, ÚZ 93, org. 507 o 8 tis. Kč 
- sníží výdaje/zvýší příjmy 
na § xxxx, pol. xxxx o 8tis. Kč 

Městský obvod Poruba (C.3.) 
- zvýší neinvestiční převody mezi statutárním městem a městskými obvody – výdaje 
na § 6330, pol. 5347, ÚZ 93, org. 505 o 16 tis. Kč 
- sníží výdaje/zvýší příjmy 
na § xxxx, pol. xxxx o 16 tis. Kč 

Městský obvod Radvanice a Bartovice (C.3.) 
- zvýší neinvestiční převody mezi statutárním městem a městskými obvody – výdaje 
na § 6330, pol. 5347, ÚZ 93, org. 517 o 6 tis. Kč 
- sníží výdaje/zvýší příjmy 
na § xxxx, pol. xxxx o 6 tis. Kč 

Městský obvod Krásné Pole (C.3.) 
- zvýší neinvestiční převody mezi statutárním městem a městskými obvody – výdaje 
na § 6330, pol. 5347, ÚZ 93, org. 518 o 2 tis. Kč 
- sníží výdaje/zvýší příjmy 
na § xxxx, pol. xxxx o 2 tis. Kč 

Městský obvod Svinov (C.3.) 
- zvýší neinvestiční převody mezi statutárním městem a městskými obvody – výdaje 
na § 6330, pol. 5347, ÚZ 93, org. 522 o 11 tis. Kč 
- sníží výdaje/zvýší příjmy 
na § xxxx, pol. xxxx o 11 tis. Kč 

Městský obvod Hošťálkovice (C.3.) 
- zvýší neinvestiční převody mezi statutárním městem a městskými obvody – výdaje 
na § 6330, pol. 5347, ÚZ 93, org. 513 o 3 tis. Kč 
- sníží výdaje/zvýší příjmy 
na § xxxx, pol. xxxx o 3 tis. Kč 

 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

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

Strana 28/57 
  

Městský obvod Michálkovice (C.3.) 
- zvýší neinvestiční převody mezi statutárním městem a městskými obvody – výdaje 
na § 6330, pol. 5347, ÚZ 93, org. 516 o 2 tis. Kč 
- sníží výdaje/zvýší příjmy 
na § xxxx, pol. xxxx o 2 tis. Kč 

Městský obvod Vítkovice (C.4.) 
- zvýší neinvestiční převody mezi stautárním městem a městskými obvody - příjmy 
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 7608, org. 507 o 13 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje 
na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 7608 o 13 tis. Kč  

  
3) ukládá 
  vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 29.05.2020
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  

 
RM_M 24 
Uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouv ě o poskytnutí 
neinvesti ční dotace uzav řené mezi statutárním m ěstem Ostrava 
a spole čností Koordinátor ODIS s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 03767/RM1822/57 

(zn.předkl.) 
09 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě ev. č. 3617/2019/OD o poskytnutí neinvestiční 
dotace uzavřené mezi statutárním městem Ostrava a společností Koordinátor ODIS s.r.o., 
se sídlem 28. října 3388/111, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO 64613895, 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) ukládá 
  náměstkovi primátora Ing. Vladimíru Cigánkovi 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí bod 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Břetislav Glumbík, T: 20.05.2020
 vedoucí odboru dopravy 
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RM_M 25 
Volba p řísedící Okresního soudu v Ostrav ě a vzdání se funkce p řísedící 
Okresního soudu v Ostrav ě 
  
Usnesení číslo: 03768/RM1822/57 

(zn.předkl.) 
21 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem na zvolení stávající přísedící 

• paní xxxxxxxxxxxxxx, trvalý pobyt xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, navržené 
panem Mgr. Radimem Babincem (hnutí ANO 2011), 

za přísedící Okresního soudu v Ostravě na dobu 4 let 

  
2) bere na vědomí 
  

oznámení stávající přísedící Okresního soudu v Ostravě paní xxxxxxxxxxxxxx, trvalý pobyt 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, o vzdání se funkce přísedící zastupitelstvu města 

  
3) ukládá 
  

primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 
předložit návrh dle bodu 1) a oznámení dle bodu 2) tohoto usnesení zastupitelstvu města 

  
 Vyřizuje: Ing. Marcela Trojáková, MPA, T: 20.05.2020
 vedoucí odboru vnitřních věcí 
  

 
RM_M 26 
Návrh na souhlas s konáním b ěžeckého závodu, návrh na užívání 
nemovitých v ěcí 
  
Usnesení číslo: 03769/RM1822/57 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s konáním běžeckého závodu “MICHALRUN RUN 2020” pro děti od 3 do 16 let 

na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Ostravy, a to: 
- p. p. č. 284/15 - ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Michálkovice, obec Ostrava 
- parc. č. 4879/1 - ostatní plocha, zeleň a parc. č. 4879/33 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
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oba v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 

pro xxxxxxxxxxxxxxxx, bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

ve dne 19. 9. 2020 

dle přílohy č. 1/1 předloženého materiálu 

  
2) souhlasí 
  

za vlastníka pozemků v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, a to: 

- parc. č. 436 - zastavěná plocha a nádvoří, 
- parc. č. 442/1 - ostatní plocha, jiná plocha, 
- parc. č. 437 - ostatní plocha, jiná plocha 

s umístěním hrazení umělé travnaté plochy multifunkčního hřiště, velkoplošného stanu 
s podestou a drobného odpočinkového technického mobiliáře (hracích prvků, lehátek, pískovitě, 
houpacích sítí, slunečníků, přechodových mostů a kabelového vedení) v rámci akce 
Sportovně-kulturní léto na Masarykově náměstí 

pro Centrum kultury a vzdělávání Moravská Ostrava, příspěvková organizace, se sídlem 
Sokolská třída 175/26, 702 00, Ostrava-Moravská Ostrava, IČO 689 17 066 

v termínu od 15. 6. 2020 do 15. 9. 2020 

dle přílohy č. 2/1 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 27 
Návrh na zám ěr města pronajmout části pozemk ů v k. ú. Moravská 
Ostrava a v k. ú. Kun čice nad Ostravicí, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 03770/RM1822/57 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o záměru města pronajmout část pozemku parc. č. 4246/13 - ostatní plocha, ostatní komunikace 
o výměře 16 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 části pozemku parc. č. 1293/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
a to část A o výměře 2,10 m2 a část B o výměře 2,10 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 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 

  
 

RM_M 28 
Návrh na zám ěr města prodat pozemky v k. ú. Moravská Ostrava, obec 
Ostrava, ul. Vojanova 
  
Usnesení číslo: 03771/RM1822/57 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem na záměr města prodat pozemky v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, a to: 

- část pozemku parc. č. 147/1 o výměře 7 m2, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřenou 
městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, která je dle návrhu geometrického 
plánu  č. 6142-22/2020, vyhotoveného pro k. ú. Moravská Ostrava označena  díl c), 
- část pozemku parc. č. 147/2 o výměře 1 m2, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, 
která je dle návrhu geometrického plánu  č. 6142-22/2020, vyhotoveného pro k. ú. Moravská 
Ostrava označena jako díl f) , 
- část pozemku parc. č. 147/4 o výměře 4 m2, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, 
která je dle návrhu geometrického plánu č. 6142-22/2020, vyhotoveného pro k. ú. Moravská 
Ostrava označena jako díl b) , 
- část pozemku parc. č. 147/5 o výměře 18 m2, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, 
svěřenou městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, která je dle návrhu geometrického 
plánu č. 6142-22/2020, vyhotoveného pro k. ú. Moravská Ostrava označena jako  díl a) 

a tyto části sloučeny dle výše uvedeného geometrického plánu a nově označeny jako pozemek 
parc. č. 147/6 

- část pozemku parc. č. 192/3 o výměře 185 m2, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, 
která je dle návrhu geometrického plánu č. 6142-22/2020, vyhotoveného pro k. ú. Moravská 
Ostrava nově označena jako pozemek parc. č. 192/10, 
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- část pozemku parc. č. 192/4 (pozemek parc. č. 192/4 je nově sloučen do pozemku 
parc. č. 192/3)  o výměře 23 m2, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, která je dle návrhu 
geometrického plánu č. 6142-22/2020, vyhotoveného pro k. ú. Moravská Ostrava nově označena 
jako pozemek parc. č. 192/11, 
- pozemek parc. č. 192/2,  ve vlastnictví statutárního města Ostravy, 

a to za splnění dále uvedených podmínek: 
1. předmětem prodeje budou výhradně veškeré pozemky uvedené v záměru prodeje současně, 
nikoliv jen některý z těchto uvedených pozemků; 
2. nabídka zájemce bude obsahovat tyto údaje: 

- zamýšlený budoucí způsob využití pozemků zájemcem  (budoucí účel využití), u staveb bude 
uvedeno, jaké stavby hodlá zájemce na pozemcích realizovat, přičemž jejich využití bude 
respektovat platný územní plán města, případně podrobnější funkční a prostorovou regulaci, 
stanovenou městem při záměru prodeje, 

- prezentaci celkového záměru zájemce, v textové i grafické podobě. Její součástí bude 
doprovodná grafika znázorňující budoucí vizi (vizualizace, urbanistické řešení apod.) tak, 
aby byl jeho záměr městu pro jeho rozhodnutí jednoznačný a vypovídající, 

- popis záměru zejména z pohledu jeho přínosu pro rozvoj dané lokality, vhodnosti uvažovaného 
řešení, ať už z pohledu uvažovaného urbanistického, architektonického, dopravního, 
či funkčního řešení, 

- harmonogram stavby, popř. staveb, které hodlá zájemce na předmětných pozemcích realizovat, 
s konkrétními termíny zahájení a dokončení, 

- cenovou nabídku s uvedením souhrnné nabídkové kupní ceny za všechny výše uvedené 
pozemky; tato souhrnná nabídková kupní cena musí činit alespoň částku, která bude stanovena 
jako souhrn obvyklých cen týchž pozemků aktuálním znaleckým posudkem nejméně však musí 
činit 8.548.370,- Kč. 

- konkrétní údaje o způsobu financování. 

3. vybraný zájemce uzavře kupní smlouvu, na základě níž statutární město Ostrava převede 
na vybraného zájemce předmětné pozemky, jejímž obsahem bude mimo jiné: 

a) ujednání, že plánovaná stavba bude v souladu se základními funkčními a prostorovými 
regulačními podmínkami Útvaru hlavního architekta a stavebního řádu z ledna 2020, 

b) ujednání, zavazující kupujícího předmětných pozemků sjednat v rámci kupní smlouvy 
také předkupní právo věcné ke všem předmětným nemovitým věcem, 

c) ujednání, zavazující kupujícího předmětných pozemků sjednat v rámci kupní smlouvy 
také zákaz zcizení jako právo věcné ke všem předmětných nemovitým věcem, 

d) ujednání, že převod pozemků bude realizován až po zaplacení kupní ceny, 
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tato ujednání uvedená pod písm. a) až d) tohoto bodu jsou formulována v tomto záměru obecným 
způsobem pouze pro jeho účely a v příslušných smlouvách budou konkretizována; 

4. se smlouvou kupní bude zároveň uzavřena smlouva o zřízení služebnosti inženýrských sítí 
(§ 1267 a násl. Občanského zákoníku), příp. smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 
inženýrských sítí (§ 1267 a násl. Občanského zákoníku), které se nacházejí na předmětu 
převodu, ve prospěch vlastníka těchto inženýrských sítí - statutárního města Ostravy, 
a to na dobu časově neomezenou a za jednorázovou úplatu 1000,-Kč za veškeré zřizované 
služebnosti dohromady; 

5. kupující musí bezúplatně strpět na  pozemcích nově označených dle výše uvedeného návrhu 
geometrického plánu jako pozemky parc. č. 192/10, parc. č. 192/11 a dále na pozemku 
parc. č. 192/2 umístění, provozování a demolici stavby č. p. 3127, včetně přípojky kanalizační, 
vodovodní, plynovodní a elektrické na pozemku parc. č. 192/2,  a to nejpozději do 30. 6. 2022; 
 
6. nabídka zájemce bude mít písemnou formu a bude statutárnímu městu Ostrava doručena 
nejpozději dne 31. 7. 2020 do 12.00 hodin na adresu jeho sídla v zalepené obálce, přičemž na 
této obálce bude uvedeno “Proluka Smetanovo náměstí - neotvírat” a adresa sídla odesílatele, 
 
7. podmínkou finální kontraktace je shoda statutárního města Ostrava a zájemce na obsahu 
smluvní dokumentace, 
 
8. statutární město Ostrava si vyhrazuje právo vyžádat si, na základě doručených nabídek, 
doplnění dodatečných informací od jednotlivých zájemců, 
 
9. statutární město Ostrava si vyhrazuje právo se žádným ze zájemců po obdržení nabídek 
nejednat, případně finálně nekontrahovat, 
 
10. statutární město Ostrava si vyhrazuje právo hodnotit každou nabídku komplexně ve všech 
souvislostech bez výhradní preference některého z kritérií, a to na základě nejlepší nabídky, 
která bude nejvíce splňovat záměr prodeje, a to jak z pohledu cenové nabídky, termínů realizace, 
přínosu pro rozvoj dané lokality, či uvažovaného řešení, 
 
11. náklady vynaložené zájemcem v souvislosti se zpracováním nabídky nebudou ze strany 
statutárního města Ostravy hrazeny, 

12. zastupitelstvo městského obvodu vydá k tomuto záměru prodeje souhlasné stanovisko, 

13. zastupitelstvo města si zároveň vyhrazuje právo  kdykoliv tento záměr zrušit. 

  
2) ukládá 
  náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 20.05.2020
 vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 29 
Návrh darovacích smluv uzav řených mezi statutárním m ěstem Ostravou 
a příjemci podpory z projektu „Dv ě koruny ze vstupu“ 
  
Usnesení číslo: 03772/RM1822/57 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 2512/ZM1418/37 
k usnesení č. 02793/RM1822/41 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí daru ve výši 450 000,- Kč právnické osobě: The Kukang Rescue 
Program, z. s., IČO: 05611717, se sídlem Vinohradská 208/14, 120 00 Praha 2, dle důvodové 
zprávy a uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Ostravou a uvedenou právnickou 
osobou, jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru ve výši 450 000,- Kč pro účely projektu 
The Kukang Rescue Program - ochrana outloňů váhavých a boj proti ilegálnímu obchodu 
se zvířaty v Indonésii na Sumatře dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí daru ve výši 50 000,- Kč právnické osobě: Derbianus Conservation, 
z. s., IČO: 22858598, se sídlem Kamýcká 129, 165 00 Praha 6, dle důvodové zprávy a uzavření 
darovací smlouvy mezi statutárním městem Ostravou a uvedenou právnickou osobou, 
jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru ve výši 50 000,- Kč pro účely 
projektu Derbianus Conservation - záchrana kriticky ohrožené antilopy Derbyho v Senegalu 
dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
3) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí daru ve výši 110 000,- Kč právnické osobě: Centre for Resources, 
Environment and Climate Change (CeREC), IČO: A-1140 (Registration number), se sídlem 
26/17 Phung Chi Kien Street, Cau Giay District, Hanoi City, Vietnam dle důvodové zprávy 
a uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Ostravou a uvedenou právnickou osobou, 
jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru ve výši 110 000,- Kč pro účely projektu TSNM 
projekt (Langur indočínský) - záchrana a výzkum kriticky ohroženého langura indočínského 
ve Vietnamu dle přílohy č. 4 předloženého materiál 
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4) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí daru ve výši 110 000,- Kč právnické osobě: YAYASAN 
SWARAOWA, IČO: AHU-0011094.AH.01.04. Tahun 2017, se sídlem Plosokuning 4, no 85, 
RT18/RW7, Minomartani, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta, 55581, Indonesia dle důvodové 
zprávy a uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Ostravou a uvedenou právnickou 
osobou, jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru ve výši 110 000,- Kč pro účely projektu 
Coffee and Primate Conservation - ochrana gibona stříbrného v oblasti Centrální Jáva 
v Indonésii dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  
5) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí daru ve výši 25 000,- Kč právnické osobě: Global Wildlife 
Conservation, IČO: 26-2887967, se sídlem PO Box 129, Austin, TX 78767-0129 USA, 
dle důvodové zprávy a uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Ostravou 
a uvedenou právnickou osobou, jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru ve výši 
25 000,- Kč pro účely projektu Saola Working Group (SWG) - ochrana Annamského pohoří 
na hranici Laosu a Vietnamu s cílem zachránit (nejen) saolu před vyhubením dle přílohy č. 6 
předloženého materiálu 

  
6) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí daru ve výši 60 000,- Kč právnické osobě: Turtle Foundation, 
IČO: 219/5891/2089, se sídlem Zum Keltershof 12, 50999 Cologne, Germany, dle důvodové 
zprávy a uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Ostravou a uvedenou právnickou 
osobou, jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru ve výši 60 000,- Kč pro účely programu 
Turtle Foundation - Ochrana kožatky velké na Mentawajských ostrovech v Indonésii dle přílohy 
č. 7 předloženého materiálu 

  
7) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí daru ve výši 25 000,- Kč právnické osobě: Yayasan Ekosistem Lestari, 
IČO: AHU-4978.AH.O 1.04.Tahun 2009, se sídlem Jl. K.H. Wahid Hasyim No 51/74; Medan 
Baru; Medan 20154; Sumatera Utara; Indonesia, dle důvodové zprávy a uzavření darovací 
smlouvy mezi statutárním městem Ostravou a uvedenou právnickou osobou, jejímž předmětem 
je poskytnutí finančního daru ve výši 25 000,- Kč pro účely projektu Sumatran Orangutan 
Conservation Program (SOCP) - prevence vyhubení orangutana sumaterského a ochrana jeho 
přirozeného habitatu na Sumatře v Indonésii dle přílohy č. 8 předloženého materiálu 
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8) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí daru ve výši 30 000,- Kč právnické osobě: Green-books.org z. s., 
IČO:  2389355, se sídlem Veleslavínská 150/44, PSČ 162 00, Praha 6, dle důvodové zprávy 
a uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Ostravou a uvedenou právnickou osobou, 
jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru ve výši 30 000,- Kč pro účely projektu 
Green-books.org - poskytování dětských knih v indonéském jazyce v Indonésii o zvířatech, 
rostlinách a přírodě, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu 

  
9) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí daru ve výši 40 000,- Kč fyzické osobě: xxxxxxxxxxxxxxxxx, 
narozen xxxxxxxxxxx, adresa trvalého bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
dle důvodové zprávy a uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Ostravou 
a uvedenou fyzickou osobou, jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru ve výši          
40 000,- Kč pro účely projektu Reintrodukce a ochrana kriticky ohrožených ryb gudeí v Mexiku 
- Ochrana přirozeného habitatu, výzkum a reintrodukce kriticky ohrožené ryby Zoogoneticus 
tequila dle přílohy č. 10 předloženého materiálu 

  
10) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí daru ve výši 50 000,- Kč právnické osobě: Zoo Leipzig GmbH, 
IČO: HRB 10027 DIČ: DE811745996, se sídlem Pfaffendorfer Str. 29, 04105 Leipzig, 
Germany, dle důvodové zprávy a uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Ostravou 
a uvedenou právnickou osobou, jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru ve výši           
50 000,- Kč pro účely projektu The Endangered Primate Rescue Center (EPRC) - záchrana, 
rehabilitace, chov, výzkum a ochrana kriticky ohrožených primátů Vietnamu dle přílohy č. 11 
předloženého materiálu 

  
11) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí daru ve výši 25 000 Kč právnické osobě: Association Européenne 
Pour l’Etude et la Conservation des Lémuriens (AEECL), IČO: Volume LXXX (81) Folio n°21, 
se sídlem 51 rue du jardin zoologique 68100 Mulhouse, France, dle důvodové zprávy a uzavření 
darovací smlouvy mezi statutárním městem Ostravou a uvedenou právnickou osobou, 
jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru ve výši 25 000,- Kč pro účely projektu Projekt 
Sahamalaza - pravidelné aktivity AEECL týkající se ochrany lemura Sclaterova (Eulemur 
flavifrons) v národním parku Sahamalaza – Nosy Radama na Madagaskaru, ochrany místního 
lesa a podpory udržitelného rozvoje v místních vesnicích, dle přílohy č. 12 předloženého 
materiálu 
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12) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí daru ve výši 25 000 Kč právnické osobě: Stichting The Vulture 
Conservation Foundation, IČO: 411157333, se sídlem Antoon van Hooffplein 1, 6816 SH 
Arnhem The Netherlands, dle důvodové zprávy a uzavření darovací smlouvy mezi statutárním 
městem Ostravou a uvedenou právnickou osobou, jejímž předmětem je poskytnutí finančního 
daru ve výši 25 000,- Kč pro účely projektu Vulture Conservation - ochrana a obnova populací 
supů v Evropě včetně ochrany jejich přirozeného prostředí, dle přílohy č. 13 předloženého 
materiálu 

  
13) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí daru ve výši 50 000 Kč právnické osobě: SEMIX PLUSO, spol. s r.o., 
IČO: 62360311, se sídlem Rybníčky 338, 747 81 Otice, dle důvodové zprávy a uzavření 
darovací smlouvy mezi statutárním městem Ostravou a uvedenou právnickou osobou, 
jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru ve výši 50 000,- Kč pro účely obnovy 
a managementu cenných přírodních lokalit a ochrany místní biodiverzity v ČR, dle přílohy č. 14 
předloženého materiálu 

  
14) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí daru ve výši 50 000 Kč právnické osobě: Yayasan Konservasi Alam 
Dan Satwa Indonesia, IČO: NPWP: 76.858.296.7-434.000, se sídlem Kapten Harun Kabir, No, 
724 RT.00 RW. 00, Cibereum, Cisarua, Kab. Bogor Jawa Barat, Indonesia, dle důvodové zprávy 
a uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Ostravou a uvedenou právnickou osobou, 
jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru ve výši 50 000,- Kč pro účely chovu 
ohrožených pěvců na východní Jávě v Indonésii a rehabilitace jedinců zabavených z černého 
trhu, dle přílohy č. 15 předloženého materiálu 

  
15) ukládá 
  

náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové 
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí a schválení návrhy dle bodů 1) - 14) tohoto usnesení

  
 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 20.05.2020
 vedoucí odboru strategického rozvoje 
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RM_M 30 
Ukončení projektu „ Řízení strategie ITI ostravské aglomerace 2014 -
2020 II.” a p řijetí dotace z Opera čního programu Technická pomoc 
na projekt „ Řízení Strategie ITI ostravské aglomerace 2014 - 202 0 III.” 
  
Usnesení číslo: 03773/RM1822/57 

(zn.předkl.) 
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k usnesení č. 03250/RM1822/48 
  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s předloženou zprávou o ukončení realizace projektu „Řízení strategie ITI ostravské aglomerace 
2014 - 2020 II.“, spolufinancovaného v rámci Operačního programu Technická pomoc 
a s konečným vyúčtováním projektu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) souhlasí 
  

s přijetím dotace z Operačního programu Technická pomoc od poskytovatele Ministerstvo 
pro místní rozvoj, IČ: 66002222, se sídlem Staroměstské nám. 932/6 110 15 Praha 1, na projekt 
„Řízení Strategie ITI ostravské aglomerace 2014 - 2020 III.” dle podmínek uvedených 
v příloze č. 2 předloženého materiálu 

  
3) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o přijetí dotace z Operačního programu Technická pomoc od poskytovatele 
Ministerstvo pro místní rozvoj, IČ: 66002222, se sídlem Staroměstské nám. 932/6, 110 15 
Praha 1, na projekt „Řízení Strategie ITI ostravské aglomerace 2014 - 2020 III.” dle podmínek 
uvedených v příloze č. 2 předloženého materiálu 

  
4) ukládá 
  

primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodu 3) tohoto usnesení  

  
 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 20.05.2020
 vedoucí odboru strategického rozvoje 
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5) schvaluje 
  

financování projektu „Řízení Strategie ITI ostravské aglomerace 2014 - 2020 III.” 

v roce 2020: na předfinancování ve výši 2 465 tis Kč, 

v roce 2021: na předfinancování ve výši 2 465 tis. Kč. 

  
6) ukládá 
  

Magistrátu města Ostravy - odboru strategického rozvoje 
v souladu s bodem 5) tohoto usnesení zahrnout do návrhu rozpočtu města na rok 2021 
financování projektu ve výši 2 465 tis. Kč 

  
 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 31.12.2020
 vedoucí odboru strategického rozvoje 
  
7) ukládá 
  

Magistrátu města Ostravy - odboru strategického rozvoje 
zabezpečit všechny potřebné úkony spojené s realizací projektu dle bodu 2) tohoto usnesení   

  
 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 30.04.2022
 vedoucí odboru strategického rozvoje 
  

 
RM_M 31 
Návrh dodatku č. 1 ke smlouv ě na poskytování služeb elektronických 
komunikací se spole čností OVANET a.s. 
  
Usnesení číslo: 03774/RM1822/57 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě na poskytování služeb elektronických komunikací 
č. 2070/2019/IT se společností OVANET a.s. se sídlem Hájkova 1100/13, Ostrava, Přívoz, 
702 00, IČO: 25857568 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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RM_M 32 
Návrh na uzav ření dodatku k ve řejnoprávní smlouv ě o poskytnutí 
účelové dotace z rozpo čtu statutárního m ěsta Ostravy 
  
Usnesení číslo: 03775/RM1822/57 

(zn.předkl.) 
91 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě 3217/2019/ŠaS, se společností Český 
volejbalový svaz s.r.o., se sídlem Zátopkova 100/2, 169 00 Praha, IČO 25603507, 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) ukládá 
  

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

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

 
RM_M 33 
Návrh na p ředání vodohospodá řských staveb do nájmu spol. Ostravské 
vodárny a kanalizace a. s., navýšení hodnoty vodoho spodá řského 
majetku statutárního m ěsta Ostrava o realizované technické zhodnocení 
a záměr pronájmu 
  
Usnesení číslo: 03776/RM1822/57 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o předání vodohospodářských staveb ve vlastnictví statutárního města Ostrava v celkové 
pořizovací ceně 37.208.748,58 Kč v rámci Koncesní smlouvy ev. č. 05691/2000/LPO ze dne 
22. 12. 2000 ve znění pozdějších dodatků do nájmu společnosti Ostravské vodárny a kanalizace 
a.s. 
  

I. Dokončené investiční akce statutárního města Ostrava v celkové pořizovací ceně 
35.998.604,61 Kč 

 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
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- Vodovodní řady DN 250, DN 300, D 225, D 110, D 160, D 90 celkové délky 2 096,40 m včetně 
2 kusů hydrantů DN 80, které jsou uloženy v pozemcích parc. č. 246/1, parc. č. 5637, 
parc. č. 5638, parc. č. 5623/7, parc. č. 2569, parc. č. 2571, parc. č. 2729/1, parc. č. 2754/1, 
parc. č. 5977/1, parc. č. 4809, parc. č. 4812/6, parc. č. 4810, parc. č. 4812/1, parc. č. 4484, 
parc. č. 4573, parc. č. 4612, parc. č. 4527, parc. č. 4656, parc. č. 4679 vše v k. ú. Slezská Ostrava, 
obec Ostrava. Stavba byla kolaudována kolaudačním souhlasem č. 155/19/VH/K 
ze dne 29. 11. 2019 a vybudována v rámci stavby „Rekonstrukce  vodovodu ul. Michálkovická 
a Petřvaldská”, ORG 7292, v pořizovací ceně 21.781.377,58 Kč. 

- Čerpací stanice odpadních vod v Ostravě - Třebovicích, která  je provedena ze suché jímky, 
dno jímky  bylo nadbetonováno a došlo k osazení nové kompaktní čerpací stanice Awalift 6/2. 
Jedná se o přečerpávací stanici odpadních vod se sběrači nerozpuštěných látek. Suché zařízení 
s plynotěsnou a vodotěsnou provozní nádrží v kovovém provedení, které obsahuje uvnitř 
provozní nádrže zdvojený systém sběrače pevných látek jištěným proti ucpávání. Provedení 
sběrače pevných látek je vertikální a každý sběrač obsahuje dvě pryžové dělící klapky a jednu 
uzavírací kulovou klapku. Výtlačné potrubí PE 100 D 355 celkové délky 40,3 m včetně 
signalizačního vodiče je vedeno v zemi, jen před vtokovým objektem je vedeno nad zemí 
a uchyceno nad betonovou konstrukci vtokového objektu. Stavba vodního díla je umístěna 
na pozemcích parc. č. 1071/20 a parc. č. 1071/56 v k. ú. Třebovice ve Slezsku, 
obec Ostrava,  byla kolaudována kolaudačním souhlasem č. 143/19/VH/K a č. 142/19/VH/K 
ze dne 24. 10. 2019 a vybudována v rámci staveb „Rekonstrukce ČSOV Provozní” 
a „Přeložka výtlaku z ČS Třebovice v Ostravě - Třebovicích”, ORG 7322, v pořizovací ceně 
14.217.227,03 Kč. 

II. Dlouhodobý drobný hmotný majetek v celkové pořizovací ceně 1.142.200,00 Kč, 
který statutární město Ostrava nabylo kupní smlouvou ev. č. 3535/2019/MJ/VZKÚ 
od společnosti Sensus Česká republika spol. s r.o., a to: 
- č. dokladu 120201137 - vodoměry 100 ks, v pořizovací ceně 72.000,00 Kč, 
- č. dokladu 120201040 - vodoměry 130 ks, v pořizovací ceně 169.000,00 Kč, 
- č- dokladu 120200722 - vodoměry  40  ks, v pořizovací ceně 119.600,00 Kč, 
- č. dokladu 120201870 - vodoměry 600 ks, v pořizovací ceně 498.000,00 Kč, 
- č. dokladu 120201356 - vodoměry 400 ks, v pořizovací ceně 283.600,00 Kč 

III. Dlouhodobý drobný hmotný majetek v celkové pořizovací ceně 67.943,97 Kč, 
který statutární město Ostrava nabylo dodatkem č. 3 ke Koncesní smlouvě od společnosti 
Ostravské vodárny a kanalizace a.s., a to: 
- č. dokladu FVR180794 - navrtávací pásy, domovní uzávěry a kanalizační odbočky za období 
1/2020, v pořizovací ceně 26.263,13 Kč, 
- č. dokladu FVR180540 - navrtávací pásy, domovní uzávěry a kanalizační odbočky za období 
2/2020, v pořizovací ceně 12.147,79 Kč, 
- č. dokladu  FVR180974 - navrtávací pásy, domovní uzávěry a kanalizační odbočky za období 
3/2020, v pořizovací ceně 29.533,05 Kč. 

  
2) rozhodla 
  

o navýšení hodnoty vodohospodářského majetku statutárního města Ostrava, který má 
společnost Ostravské vodárny a kanalizace a.s. již v nájmu, o realizované technické zhodnocení 
v souladu s Koncesní smlouvou, a to: 
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- o celkovou částku 2.118.327,50 Kč, 
v Ústřední čistírně odpadních vod v Ostravě - Přívoze byly instalovány 2 kusy stavidel 
s elektrickým pohonem STE41800x10000/1800x1750 atyp, v materiálovém provedení nerez 
ocel s pryžovým těsněním. Byly provedeny stavební úpravy včetně rozvodů elektro a systému 
řízení technologických postupů, inventární číslo majetku 186834, 186835, 

technické zhodnocení bylo zrealizováno v rámci stavby „Stavidlová komora ČS na výtlaku 
do AN”,ORG 7398, v k. ú. Přívoz, obec Ostrava 

  
3) rozhodla 
  

o záměru statutárního města Ostrava pronajmout vodohospodářské stavby ve vlastnictví 
statutárního města Ostrava a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 
I. Dokončené investiční akce statutárního města Ostrava 
- Kanalizace jednotná DN 150, DN 200, DN 250, DN 300, DN 400, DN 500, DN 600 včetně 
12 kusů kanalizačních šachet DN 1000 celkové délky 310,21 m a vodovod DN 80 včetně 2 kusů 
podzemních hydrantů DN 80 a sekčních uzávěrů celkové délky 89,48 m, které jsou uloženy 
v pozemcích parc. č. 836/8, parc. č. 207, parc. č. 154/1, parc. č. 593/7, parc. č. 593/25, 
parc. č. 593/24 a parc. č. 593/23 vše v k. ú. Proskovice, obec Ostrava. Stavby byly kolaudovány 
kolaudačním souhlasem č. 1/20/VH/K ze dne 13. 1. 2020. 

II. Dlouhodobý hmotný majetek, 
který statutární město Ostrava nabylo darovací smlouvou ev. č. 1043/2020/MJ ze dne 9. 3. 2020 
od Bytového družstva Krásnopolská - vodovodní řad PE D 90 celkové délky 80,68 m včetně 1 
kusu podzemního hydrantu DN 80 a splaškovou kanalizaci DN 300 včetně 5 kusů kanalizačních 
šachet DN 1000 celkové délky 109,85 m, které jsou uloženy v pozemcích parc. č. 4712/2, 
parc. č. 4712/11, parc. č. 4707/2, parc. č. 4708, parc. č. 4709, parc. č. 4833/3, vše v k. ú. 
Pustkovec, obec Ostrava. Stavby byly kolaudovány kolaudačním souhlasem č. 58/18/VH/K 
ze dne 19. 7. 2018 a vybudovány v rámci stavby „Novostavba BD Ostrava - Pustkovec, 
ul. Krásnopolská”. 

  
4) svěřuje 
  

pravomoc Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím vedoucího odboru majetkového 
podepsal předávací protokoly dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 15.05.2020
 vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 34 
Návrh souhlasu pro Moravskoslezské inova ční centrum, a.s. 
se stavebními úpravami v areálu Moravskoslezského inov ačního centra, 
v budov ě 376 „VIVA”, jejíchž realizátorem bude spole čnost            
Envir & Power Ostrava a.s. 
  
Usnesení číslo: 03777/RM1822/57 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o udělení souhlasu se stavebními úpravami v areálu Moravskoslezského inovačního centra 
v budově č. p. 376 „VIVA”, na pozemku parc. č. 4685/103 v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava, 
za účelem umístění wallboxů v podzemních garáží výše uvedené budovy, v rozsahu          
dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

pro společnost Moravskoslezské inovační centrum, a.s., Technologická 372/2, 708 00 
Ostrava-Pustkovec, IČO: 253 79 631 

přičemž investorem stavebních úprav a provozovatelem wallboxů bude společnost Envir 
& Power Ostrava a.s., Technologická 376/5, 708 00 Ostrava-Pustkovec, IČO: 041 71 845 

za podmínek uvedených v příloze č. 2 předloženého materiálu, dle důvodové zprávy 

  
 

RM_VZ 1 
Kosení trvalých travních porost ů na pozemcích ve vlastnictví 
statutárního m ěsta Ostrava v lokalit ě podnikatelského areálu v Mošnov ě

  
Usnesení číslo: 03778/RM1822/57 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu firmě Společnost pro využití letiště Ostrava-Mošnov, 
a.s, č. p. 316, 742 51 Mošnov, IČO: 607 92 914, na kosení trvalých travních porostů 
na pozemcích v lokalitě podnikatelského areálu v Mošnově, a to za cenu nejvýše přípustnou 
ve výši 286 501,- Kč bez DPH 
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2) svěřuje 
  

pravomoc Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím vedoucího odboru hospodářské 
správy 
podepsal objednávku dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. René Bartoš, T: 12.05.2020
 vedoucí odboru hospodářské správy 
  

 
RM_VZ 2 
Zpracování realiza ční projektové dokumentace opravy fasády budovy 
výstavního pavilonu „A” v areálu Černá louka 
  
Usnesení číslo: 03779/RM1822/57 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu Ing. Pavlu Krátkému, Opavská 6230/29A, 
708 00 Ostrava, IČO: 47684577, na zpracování realizační projektové dokumentace 
na komplexní opravu fasády  budovy pavilonu „A” v areálu Černá louka a to za cenu nejvýše 
přípustnou ve výši  122 000,-- Kč bez DPH  

  
2) zmocňuje 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. René Bartoš, T: 15.05.2020
 vedoucí odboru hospodářské správy 
  

 
RM_VZ 3 
Veřejná zakázka „Nákup kancelá řských pot řeb pro resort statutárního 
města Ostravy - 2020 - 2022“ po ř. č. 73/2020 
  
Usnesení číslo: 03780/RM1822/57 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
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aby společnost Tender systems s.r.o., IČO: 29145121, se sídlem Před bateriemi 692/18, 162 00 
Praha, provedla jménem statutárního města Ostravy úkony zadavatelské činnosti podle zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, vztahující se k veřejné zakázce 
na dodávky kancelářských potřeb pro statutární město Ostravu, městské obvody a právnické 
osoby zřízené či založené statutárním městem Ostrava vymezené v zadávací dokumentaci, 
na základě zadávacích podmínek dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) schvaluje 
  

zadávací dokumentaci k nadlimitní veřejné zakázce „Nákup kancelářských potřeb pro resort 
statutárního města Ostravy - 2020 - 2022“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
3) rozhodla 
  

vyzvat dodavatele k podání nabídek v nadlimitním otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na dodávky kancelářských potřeb 
pro statutární město Ostravu, městské obvody a právnické osoby zřízené a založené statutárním 
městem Ostravou vymezené v zadávací dokumentaci, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_VZ 4 
Veřejná zakázka „Rekonstrukce sb ěrače D - koordinátor BOZP”, 
poř. č. 37/2020 
  
Usnesení číslo: 03781/RM1822/57 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na výkon funkce 
koordinátora BOZP při realizaci stavby „Rekonstrukce kanalizačního sběrače D v úseku šachet 
Š1 - Š3” v Ostravě - Přívoze dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s dodavatelem: 

Ing. Zdeněk Cigler 
se sídlem: Nová Ves 367, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí 
IČO: 07194731 

za cenu nejvýše přípustnou 315.600,- Kč (není plátce DPH) 
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RM_VZ 5 
Veřejná zakázka „Nákup kancelá řského papíru pro resort statutárního 
města Ostravy - 2020 - 2022“ po ř. č. 72/2020 
  
Usnesení číslo: 03782/RM1822/57 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

aby společnost Tender systems s.r.o., IČO: 29145121, se sídlem Před bateriemi 692/18, 162 00 
Praha, provedla jménem statutárního města Ostravy úkony zadavatelské činnosti podle zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, vztahující se k veřejné zakázce 
na dodávky kancelářského papíru pro statutární město Ostravu, městské obvody a právnické 
osoby zřízené či založené statutárním městem Ostrava vymezené v zadávací dokumentaci, 
na základě zadávacích podmínek dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) schvaluje 
  

zadávací dokumentaci k nadlimitní veřejné zakázce „Nákup kancelářského papíru pro resort 
statutárního města Ostravy - 2020 - 2022“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
3) rozhodla 
  

vyzvat dodavatele k podání nabídek v nadlimitním otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na dodávky kancelářského papíru 
pro statutární město Ostravu, městské obvody a právnické osoby zřízené a založené statutárním 
městem Ostravou vymezené v zadávací dokumentaci, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_VZ 6 
Veřejná zakázka „Vodohospodá řské stavby (TD 2020)”, po ř. č. 63/2020 
  
Usnesení číslo: 03783/RM1822/57 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

vyzvat dodavatele k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na výkon dozoru v oblasti 
projektové přípravy vodohospodářských staveb na území města Ostravy a výkon odborného 
technického dozoru stavebníka při jejich realizaci, v rozsahu dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu 
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2) jmenuje 
  

hodnotící komisi ve složení: 

členové: 
1. Mgr. Radim Babinec - náměstek primátora                     
2. Ing. Jan Šrámek - odbor investiční 
3. Ing. Jan Kotala - odbor investiční 
4. Ing. Eva Seborská - odbor veřejných zakázek 
5. Mgr. Vladimír Plutko - odbor legislativní a právní 

náhradníci: 
1. Ing. František Kolařík - člen ZM 
2. Ing. Renáta Žáčková, Dis. - odbor investiční 
3. Ing. Pavel Hojgr - odbor investiční 
4. Ing. Tomáš Smolík - odbor veřejných zakázek 
5. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 

  
3) ukládá 
  

vedoucí odboru veřejných zakázek 
zabezpečit veškeré potřebné úkony této veřejné zakázky 

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

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

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

 
RM_VZ 7 
Veřejná zakázka „Ozelen ění tramvajové trati na ulici Dr. Martínka II”, 
poř. č. 32/2020 
  
Usnesení číslo: 03784/RM1822/57 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
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vyzvat dodavatele k podání nabídek v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na poskytnutí dodávek, prací a služeb 
nezbytných k realizaci suchomilného vegetačního krytu na těleso dvoukolejné tramvajové trati 
na ulici Dr. Martínka v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) jmenuje 
  

hodnotící komisi ve složení: 

členové: 
1) Mgr. Zuzana Bajgarová - náměstkyně primátora 
2) Ing. Jan Šrámek - odbor investiční 
3) Ing. Martin Chovanec - Dopravní podnik Ostrava a.s. 
4) Bc. Jan Ševčík, DiS. - odbor strategického rozvoje 
5) Ing. Eva Seborská - odbor veřejných zakázek 
6) Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 

náhradníci: 
1) Mgr. Radim Babinec - náměstek primátora 
2) Ing. Renáta Žáčková, DiS. - odbor investiční 
3) Ing. Roman Maceček - Dopravní podnik Ostrava a. s. 
4) Ing. Marie Dvořáková - odbor strategického rozvoje 
5) Ing. Tomáš Smolík - odbor veřejných zakázek 
6) Mgr. Vladimír Plutko - odbor legislativní a právní 

  
3) ukládá 
  

vedoucí odboru veřejných zakázek 
zabezpečit veškeré potřebné úkony této veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 30.10.2020
 vedoucí odboru veřejných zakázek 
  
4) zmocňuje 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 30.10.2020
 vedoucí odboru veřejných zakázek 
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RM_M 35 
Zapojení do sout ěže „Do práce na kole“ 2020 
  
Usnesení číslo: 03785/RM1822/57 

(zn.předkl.) 
80 

  
k usnesení č. 03152/RM1822/46 
  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

na straně statutárního města Ostravy o uzavření smlouvy o spolupráci při realizaci kampaně 
„Do práce na kole” 2020 s právnickou osobou: Auto*Mat, z. s., IČO: 22670319, se sídlem 
Vodičkova 36, 110 00  Praha 1 a o poskytnutí podílu na náklady kampaně v celkové výši 
24 200,- Kč s DPH dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
  

na straně statutárního města Ostravy o uzavření Smlouvy o zpracování osobních údajů 
s právnickou osobou: Auto*Mat, z. s., IČO: 22670319, se sídlem Vodičkova 36, 
110 00  Praha 1 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 36 
Návrh na z řízení služebnosti a uzav ření smlouvy o z řízení služebnosti 
pro Bytové družstvo 1209 
  
Usnesení číslo: 03786/RM1822/57 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

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

- užívání části pozemku parc. č. 1649/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Poruba-sever, 
obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, jako přístupový chodník pro přístup 
k pozemku parc. č. 1648 v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava, 
- zřízení, užívání a udržování převisu konstrukce balkónů nad pozemkem parc. č. 1649/1 -
ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního 
města Ostravy: 

s oprávněným: 

 
 
 



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 50/57 
  

Bytové družstvo 1209 
se sídlem náměstí Družby 1209/7, Poruba, 708 00 Ostrava 
IČO 253 87 774 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 37 
Návrh na úpravu Jednacího řádu rady m ěsta 
  
Usnesení číslo: 03787/RM1822/57 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

úpravu Jednacího řádu rady města dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s účinností         
od 6. 5. 2020 

  
 

RM_M 38 
Objednávka licencí k reportážím o aktuálním d ění v Ostrav ě u POLAR 
televize Ostrava, s.r.o., vysílaným v termínu od 1.  5. 2020 do 31. 5. 2020 
  
Usnesení číslo: 03788/RM1822/57 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

vystavení objednávky na zakoupení 14 ks licencí k reportážím o aktuálním dění v Ostravě, 
vysílaným v termínu 1. 5. 2020 - 31. 5. 2020 v regionálních zprávách televize POLAR 
u společnosti POLAR televize Ostrava, s. r. o., Boleslavova 710/19, 709 00  Ostrava, 
IČO 25859838 v rozsahu dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  
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: 06.05.2020
 vedoucí odboru kancelář primátora 
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RM_M 39 
Předchozí souhlas rady m ěsta k nabytí nemovitostí do majetku m ěsta 
  
Usnesení číslo: 03789/RM1822/57 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 
  
1) vydává 
  

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

• nabytí částí pozemků parc. č. 740/47 a parc. č. 740/110 v k. ú. Výškovice u Ostravy, 
pro městský obvod Ostrava-Jih 

  
 

RM_M 40 
Návrh na uzav ření Dodatku č. 1 ke smlouv ě o dílo č. 3598/2018/OI/VZKÚ 
ze dne 22.11.2018 ke stavb ě „Rekonstrukce vodovodu a kanalizace, 
oblast Radvanice, Bartovice v četně komunikace” v k. ú. Radvanice 
  
Usnesení číslo: 03790/RM1822/57 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 3598/2018/OI/VZKÚ ze dne 22.11.2018 mezi 
Statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí č. 8, 729 30, Ostrava, IČO: 00845451 
a  Eurovia CS, a.s., se sídlem Národní 138/10, 110 00 Praha 1, IČO: 45274924 a Hydrospor 
spol. s r.o., se sídlem Úprkova 966/3, 702 00 Ostrava, IČO: 47666374, členy 
sdružení „Společnost Radvanice Bartovice 2018”, na realizaci stavby „Rekonstrukce vodovodu 
a kanalizace, oblast Radvanice, Bartovice včetně komunikace” dle přílohy č. 2 předloženého 
materiálu 

  
 

RM_M 42 
Návrh programu 14. zasedání zastupitelstva m ěsta, které se bude konat 
dne 20. kv ětna 2020 
  
Usnesení číslo: 03791/RM1822/57 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
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s návrhem programu 14. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat ve středu 
20. května 2020 od 9:00 hodin ve velké zasedací síni Radnice města Ostravy dle důvodové 
zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu s úpravou 

  
 

RM_M 43 
Návrh na vyhlášení výzvy ve v ěci finan ční pomoci subjekt ům 
z neziskového sektoru pro zmírn ění dopad ů mimo řádných a krizových 
opat ření orgán ů veřejné moci k ochran ě obyvatelstva a prevenci 
nebezpe čí vzniku a rozší ření onemocn ění COVID-19 
  
Usnesení číslo: 03792/RM1822/57 

(zn.předkl.) 
91 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o vyhlášení výzvy ve věci finanční pomoci subjektům z neziskového sektoru v oblasti kultury, 
sportu, školství a vzdělávání, sociální péče, zdravotnictví, prevence kriminality, protidrogové 
prevence, podpory osob s handicapem, volnočasových aktivit a rodinné politiky pro zmírnění 
dopadů mimořádných a krizových opatření orgánů veřejné moci k ochraně obyvatelstva 
a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 dle Přílohy č. 1, 2 a důvodové 
zprávy předloženého materiálu 

  
 

RM_M 44 
Návrh schválení žádostí o pen ěžitou pomoc do výše 20 000 K č 
pro zmírnění dopad ů krizového opat ření v souvislosti s epidemií 
COVID-19 - VII. kolo 
  
Usnesení číslo: 03793/RM1822/57 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 
  
1) revokuje 
  

své usnesení: 
1) č. 03656/RM1822/55 ze dne 14.04.2020 v bodě 3 v části žádosti o podporu č. N268 subjektu 
Jana Cihlářová, IČO: 08085471, se sídlem: Školní 711/5, 708 00, Ostrava - Poruba; 
2) č. 03737/RM1822/56 ze dne 28.04.2020 v bodě 5 v části žádosti o podporu č. G1456 subjektu 
Karel Bohačík, IČO: 5806143, se sídlem: U Dolu 561/5, 711 00, Ostrava - Hrušov, 
3) č. 03737/RM1822/56 ze dne 28.04.2020 v bodě 6 v části žádosti o podporu č. N518 subjektu 
Žaneta Karkošková, IČO: 8030600, se sídlem: Jasmínová 1617/5, 708 00, Ostrava - Poruba; 

a to vzhledem ke skutečnostem uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu 
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2) rozhodla 
  

o poskytnutí peněžité pomoci určené provozovatelům živností pro zmírnění dopadů krizového 
opatření v souvislosti s epidemií COVID-19, a to subjektům a ve výši, jak je uvedeno 
v příloze č. 1 předloženého materiálu 

  
3) rozhodla 
  

neposkytnout peněžitou pomoc určenou provozovatelům živností pro zmírnění dopadů 
krizového opatření v souvislosti s epidemií COVID-19 subjektům uvedeným v příloze č. 2 
předloženého materiálu 

  
4) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se snižuje rozpočtová rezerva 
na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o   4 556 tis. Kč 

zvyšují neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám 
na § 3639, pol. 5212, ÚZ 5213, ORJ 120 o 3 718 tis. Kč 

zvyšují neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám 
na § 3639, pol. 5213, ÚZ 5213, ORJ 120 o 838 tis. Kč 

  
5) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.05.2020
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  
6) ukládá 
  

vedoucímu odboru financí a rozpočtu 
zaslat peněžitou pomoc subjektům a ve výši dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s úpravou 
na účty subjektů uvedené v žádostech o peněžitou pomoc 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 12.05.2020
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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RM_VZ 8 
VZMR na nákup 30ks notebook ů 
  
Usnesení číslo: 03794/RM1822/57 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření kupní smlouvy se společností DILERIS 
a.s., se sídlem: Novoveská 1262/95, 709 00, Ostrava - Mariánské Hory, IČO: 26828677 za cenu 
nejvýše přípustnou 634 670,- bez DPH dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_VZ 9 
Soutěž o návrh „Památník vále čným veterán ům”, po ř. č. 034/2020 
  
Usnesení číslo: 03795/RM1822/57 

(zn.předkl.) 
89 

  
k usnesení č. 03443/RM1822/50 
  
Rada města 
  
1) vylučuje 
  

z důvodu snížení počtu účastníků soutěže o návrh „Památník válečným veteránům” v souladu 
s ust. § 146 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů, na základě stanoviska poroty dodavatele, kteří předložili svou žádost o účast pod: 

poř. č. 1 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

poř. č. 2 
METROPROJEKT Praha a.s. 
Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7, Česká republika 

poř. č. 4 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
a 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

poř. č. 5 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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poř. č. 6 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
a 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

poř. č. 7 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
a 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

poř. č. 8 
JAKUB KLASKA LTD 
43 Loddiges Road, E96PW Londýn, Velká Británie 

poř. č. 9 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
a 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

poř. č. 10 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

poř. č. 12 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

poř. č. 14 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

poř. č. 17 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

poř. č. 18 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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2) rozhodla 
  

v soutěži o návrh „Památník válečným veteránům” vyzvat k podání návrhů dodavatele: 

poř. č. 11 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

poř. č. 13 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
a 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

poř. č. 15 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
a 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

poř. č. 16 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

a dále dodavatele předem uvedené v ust. 4.4. soutěžních podmínek: 

1. xxxxxxxxxxxxxxxxx 
    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

3. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

4. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

  
 

 

 

 

 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

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

Strana 57/57 
  

RM_ORG 1 
Svolání 9. mimo řádné sch ůze rady m ěsta dne 26.05.2020 v 9:30 hod. 
  
Usnesení číslo: 03796/RM1822/57 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

termín konání mimořádné schůze rady města dne 26.05.2020 v 9:30 hod. 

  
 

 

 


