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Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 12.05.2020 
  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název zn.předkl. 

03797/RM1822/58 RM_M 0 Schválení programu 58. schůze rady města konané 

dne 12.05.2020 

35 

03798/RM1822/58 RM_VH 1 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 

společnosti Ostravské komunikace, a.s. 

45 

03799/RM1822/58 RM_M 1 Povolení výjimky ze stavební uzávěry pro území 

vymezené bezpečnostním pásmem starého důlního 

díla „Kutací jáma č. 20“ v k.ú. Hrušov 

89 

03800/RM1822/58 RM_M 2 Zrušení akce 23. mezinárodní setkání jízdních policií 25 

03801/RM1822/58 RM_M 3 Posouzení a vyjádření k návrhu Smlouvy o poskytnutí 

dotace pro projekt “RS – Ostrava, Fifejdy II – VII. 

etapa, část A” v rámci Programu regenerace veřejných 

prostranství na sídlištích v roce 2020 

50 

03802/RM1822/58 RM_M 4 Ukončení projektu Ozdravné pobyty žáků porubských 

základních škol ve školním roce 2019/2020 

50 

03803/RM1822/58 RM_M 5 Schválení smluv o poskytnutí dotací z rozpočtu 

Moravskoslezského kraje pro projekty “Poznávací 

zájezdy pro seniory 2020” a “Stárnout zdravě  

a aktivně” 

50 

03804/RM1822/58 RM_M 6 Návrh na uzavření “Smluv o zřízení služebností”  

v souvislosti se stavbou “Kanalizace Folvarek,       

II. etapa” a “Rekonstrukce SSZ K 1021 Českobratrská 

x Sokolská třída” 

05 

03805/RM1822/58 RM_M 7 Schválení Rozhodnutí č. 1 o změně Rozhodnutí        

o poskytnutí dotace na projekt realizovaný v rámci 

programu Interreg V-A Česká republika - Polsko         

a Rozhodnutí č. 1 o změně Rozhodnutí o poskytnutí 

dotace ze státního rozpočtu na spolufinancování 

projektu realizovaného v rámci Programu Interreg 

V-A Česká republika - Polsko na projekt Společná 

CZ-PL organizace kulturních aktivit dvou největších 

měst Euroregionu Silesia 

50 

03806/RM1822/58 RM_M 8 Poskytnutí daru do Fondu pro děti ohrožené 

znečištěním ovzduší od společnosti AVE CZ 

odpadové hospodářství s.r.o. 

80 

03807/RM1822/58 RM_M 9 Návrh na vyřazení movitého majetku z výpůjčky HZS 

MSK, návrh na rozhodnutí o přebytečnosti a návrh   

na svěření movitých věcí MOb Slezská Ostrava 
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03808/RM1822/58 RM_M 10 Návrh darovat pozemky ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy v k. ú. Mošnov, obec Mošnov,          

k. ú. Sedlnice, obec Sedlnice a k. ú. Harty,        

obec Petřvald, návrh darovat cyklostezku            

a komunikace ve vlastnictví statutárního města 

Ostrava, návrh darovat inženýrskou síť veřejného 

osvětlení vč. sloupů veřejného osvětlení a návrh 

nedarovat komunikaci SSMSK a návrh na uzavření 

smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 

Moravskoslezskému kraji 

08 

03809/RM1822/58 RM_M 11 Návrh na zrušení usnesení rady města                

č. 03413/RM1822/50 ze dne 3. 3. 2020 

01 

03810/RM1822/58 RM_M 12 Návrh nekoupit spoluvlastnický podíl k budově         

na pozemku p.č.st. 2956/14 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, 

obec Ostrava, návrh na zahájení jednání ve věci 

odkoupení pozemků v k.ú. Přívoz a v k.ú. Vřesina       

u Bílovce 

08 

03811/RM1822/58 RM_M 13 Schválení Registrací akcí a Rozhodnutí o poskytnutí 

dotací pro projekty energetických úspor v bytových 

domech v rámci Integrovaného regionálního 

operačního programu 

50 

03812/RM1822/58 RM_M 14 Návrh na souhlas s umístěním podzemního vedení 

NN, uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 

věcného břemene a dodatku č.4 ke smlouvě o budoucí 

smlouvě o zřízení služebnosti k pozemkům         

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, pro ČEZ 

Distribuce, a.s. a PODA a.s. 

08 

03813/RM1822/58 RM_M 15 Žádost o připojení bytových domů na ul. Horní 

3032/100 a 3033/102, Ostrava - Bělský Les           

a vybudování vnitřních rozvodů elektronických 

komunikací společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. 

08 

03814/RM1822/58 RM_M 18 Návrh na koupi splaškové a dešťové kanalizace             

a vodovodu v k. ú. Lhotka u Ostravy, obec Ostrava        

a uzavřít kupní smlouvu s Domy Zelený vršek s.r.o.  

a smlouvu o zřízení služebnosti s vlastníkem pozemku 

08 

03815/RM1822/58 RM_M 19 Nabytí psa dlouhodobě umístěného v útulku pro psy  

v Ostravě -Třebovicích, jeho přivlastněním dle § 1045 

odst. 1 občanského zákoníku 

80 

03816/RM1822/58 RM_M 20 Návrh na úpravu právních vztahů mezi statutárním 

městem Ostrava a společností HOMOLA holding 

s.r.o. v území nacházejícím se v městském obvodu 

Stará Plesná 

08 

03817/RM1822/58 RM_M 21 Návrh na podání žádosti o odkoupení části nemovité 

věci v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

08 

03819/RM1822/58 RM_M 23 Návrh na změnu členství v orgánech obchodních 

společností s majetkovou účastí SMO a změnu 

delegace zástupců statutárního města Ostravy 

07 
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03820/RM1822/58 RM_M 24 Úprava rozpočtu 07 

03821/RM1822/58 RM_M 25 Návrh na odstranění stavby MŠ Chrjukinova         

č.p. 1821, k.ú. Zábřeh nad Odrou 

08 

03822/RM1822/58 RM_M 26 Návrh na záměr města vypůjčit prostory v budově           

v k. ú. Zábřeh - VŽ, obec Ostrava 

08 

03823/RM1822/58 RM_M 27 Návrh na souhlas s napojením nově budovaných 

inženýrských sítí na stávající inženýrské sítě           

ve vlastnictví statutárního města Ostravy v k. ú. 

Sedlnice, obec Sedlnice, pro společnost SINEKO 

Reality s.r.o. 

08 

03824/RM1822/58 RM_M 28 Zahájení přípravy a podání žádostí o poskytnutí 

podpory z Integrovaného regionálního operačního 

programu 78. výzvy IROP pro projekt „IROP 2020 - 

2023 Zlepšení kvality bydlení v Mariánských Horách 

a Hulvákách“ 

50 

03825/RM1822/58 RM_M 29 Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě 09 

03826/RM1822/58 RM_M 30 Návrh na záměr města změnit smlouvu o výpůjčce 

ev.č. 01481/2002/MJ ze dne 30.10. 2002. Návrh          

na záměr města pronajmout část pozemku                

v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

08 

03827/RM1822/58 RM_M 31 Návrh na uzavření “Smluv o zřízení věcného 

břemene” v souvislosti se stavbami uvedenými        

v rozpočtu statutárního města Ostravy 

05 

03828/RM1822/58 RM_M 32 Návrh na uzavření “Smlouvy o poskytnutí finanční 

náhrady za odstraněné stromy” v souvislosti            

se stavbou “Prodloužení sběrače B do Radvanic” 

05 

03829/RM1822/58 RM_M 33 Žádost společnosti RWR s.r.o. o prodloužení termínu 

čerpání poskytnuté dotace plynoucí z uzavřených 

Veřejnoprávních smluv č. 1956/2019/ŠaS                

a č. 0282/2020/ŠaS 

91 

03830/RM1822/58 RM_M 34 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní 

smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu 

statutárního města Ostravy ev. č. 1009/2020/KVA 

87 

03831/RM1822/58 RM_M 35 Návrh na záměr města vložit nemovitý a movitý 

majetek v k.ú. Pustkovec, obec Ostrava,            

do základního kapitálu společnosti Moravskoslezské 

inovační centrum Ostrava, a.s. 

08 

03832/RM1822/58 RM_VZ 1 Veřejná zakázka “MŠ Slezská Ostrava - rekonstrukce 

otopné soustavy”, poř. č. 65/2020 

05 

03833/RM1822/58 RM_VZ 2 Návrh na uzavření smlouvy o dílo k veřejné zakázce 

malého rozsahu na zpracování projektové 

dokumentace “Rekonstrukce hygienických místností 

v pravém křídle budovy Nové radnice” 

84 

03834/RM1822/58 RM_VZ 3 Veřejná zakázka “Rekonstrukce a rozšíření kanalizace 

Kunčice a Kunčičky (PD+AD+IČ)”, poř. č. 195/2019 

05 

03835/RM1822/58 RM_M 36 Souhlas s uzavřením dodatku k “PARTNERSKÉ 

SMLOUVĚ” v rámci realizace mezinárodního 

projektu AIR TRITIA 

38 
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03836/RM1822/58 RM_M 37 Svěření pravomoci k uzavírání dodatků ke smlouvě  

o poskytování přístupu k českým technickým normám 

83 

03837/RM1822/58 RM_M 38 Návrh na uzavření smlouvy o outsourcingu            

s příspěvkovou organizací Čtyřlístek – centrum           

pro osoby se zdravotním postižením Ostrava            

a společností Ovanet a.s. 

83 

03838/RM1822/58 RM_M 39 Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Moravskoslezského kraje v rámci projektu CLAIRO 

38 

03839/RM1822/58 RM_M 40 Návrh schválení žádostí o peněžitou pomoc do výše 

20 000 Kč pro zmírnění dopadů krizového opatření       

v souvislosti s epidemií COVID-19 - VIII. kolo. 

 

03840/RM1822/58 RM_M 41 Návrh na výpověď smlouvy o nájmu prostoru 

sloužícího k podnikání ze dne 9. 5. 2016 - Pekařství 

BOČEK Krmelín s.r.o. 

08 

03841/RM1822/58 RM_M 42 Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o koupi 

pozemků v SPZ Ostrava - Mošnov 

08 

03842/RM1822/58 RM_M 43 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 

03843/RM1822/58 RM_M 44 Návrh na souhlas se stavbou, návrh na uzavření 

nájemních smluv 

08 

03844/RM1822/58 RM_M 45 Zpráva o činnosti statutárního města Ostravy         

od vyhlášení krizového stavu 

01 

03845/RM1822/58 RM_M 46 Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí          

o zřízení věcného břemene 

08 

03846/RM1822/58 RM_M 47 Organizační zabezpečení hodnocení hospodaření          

a činnosti příspěvkových organizací zřízených SMO 

za rok 2019 - úprava 

07 

03847/RM1822/58 RM_M 48 Občanský podnět k vydání obecně závazné vyhlášky 

regulující provozování zastavárenské činnosti 

28 

03848/RM1822/58 RM_M 49 Návrh na záměr města změnit pachtovní smlouvu      

ev. č.0726/2020/MJ formou uzavření dodatku 

08 

03849/RM1822/58 RM_M 50 Návrh na uzavření dohody smluvních stran o změně 

smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 

evid. č. 1926/2018/MJ ze dne 18. 5. 2018 

08 

03850/RM1822/58 RM_M 51 Rozhodnutí o dalším vývoji společnosti EKOVA 

ELECTRIC a.s. 

45 

03851/RM1822/58 RM_M 52 Žádosti o finanční pomoc ve výši 20.000,00 Kč          

pro neziskové organizace ke zmírnění dopadů 

krizových opatření v souvislosti s epidemií 

COVID-19 
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03852/RM1822/58 RM_M 53 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce na pozemky  

v k.ú. Staré Hamry 2, obec Ostravice a návrh        

na uzavření smlouvy o zřízení práva stavby           

k pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy  

v k. ú. Staré Hamry 2, obec Ostravice 

08 

03853/RM1822/58 RM_M 54 Návrh na záměr prodeje nemovitostí v SPZ Ostrava - 

Mošnov 

08 

03854/RM1822/58 RM_M 55 Návrh: “Podmínky Programu na zachování a obnovu 

kulturních památek a významných městských staveb  

z rozpočtu statutárního města Ostravy”, včetně výzvy 

a jejich vyhlášení 

89 

03855/RM1822/58 RM_M 56 Návrh na poskytnutí investičních dotací spolkům  

,,TJ UNIE HLUBINA z.s.” a TJ Start Ostrava - 

Poruba, z.s. 

91 

03856/RM1822/58 RM_M 57 Návrh na záměr města prodat pozemky ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy v k. ú. Mošnov,          

obec Mošnov a vyhlášení výzvy pro podání nabídek 

na využití území v Malé rozvojové zóně Ostrava - 

Mošnov 

08 

03857/RM1822/58 RM_VZ 4 Veřejná zakázka “Parkoviště Ostrava - Přívoz        

u smyčky Hlučínská”, poř.č. 004/2020 

05 

03858/RM1822/58 RM_VZ 5 Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo           

ev. č. 3598/2019/ÚHAaSŘ/VZKÚ, uzavřené             

s re:architekti studio s.r.o. na změnu termínu 

odevzdání studie 

89 

03859/RM1822/58 RM_VZ 6 Veřejná zakázka “Parkoviště Ostrava - Přívoz          

u smyčky Hlučínská - TDS a BOZP”, poř. č. 53/2020 

05 

03860/RM1822/58 RM_VZ 7 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu      

a uzavření smlouvy o dílo na zpracování studie 

proveditelnosti stavby “Odstranění výpusti 

Poštulkova” v k. ú. Heřmanice, obec Ostrava 

05 

03861/RM1822/58 RM_VZ 8 Veřejná zakázka “Revitalizace knihovny 

Podroužkova - interiér”, poř.č. 015/2020 

05 

03862/RM1822/58 RM_VZ 9 Návrh na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě 

3663/2017/OI„Rekonstrukce historické budovy 

bývalých jatek pro účely galerie Plato Ostrava“ 

05 

  
Materiály, které byly staženy : 
  

 Materiál 
  

Název zn.předkl. 

  RM_M 17 Návrh na vydání předchozího souhlasu k prodeji 

nemovitého majetku městským obvodem Moravská 

Ostrava a Přívoz 

08 

  RM_M 16 Návrh na záměr města prodat pozemky k. ú. Moravská 

Ostrava, obec Ostrava 

08 
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RM_M 0 
Schválení programu 58. schůze rady města konané dne 12.05.2020 
  
Usnesení číslo: 03797/RM1822/58 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
program 58. schůze rady města konané dne 12.05.2020 

  

 
RM_VH 1 
Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Ostravské 
komunikace, a.s. 
  
Usnesení číslo: 03798/RM1822/58 

(zn.předkl.) 
45 

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

  
1) mění 

  
své usnesení č. 02997/RM1822/44 ze dne 14.01.2020 v bodě 1), a to tak, že znění tohoto bodu  

se zcela nahrazuje následujícím textem:  

“rozhodla o převodu vlastnictví hmotného majetku společnosti Ostravské komunikace, a.s. 

- prodeji nemovitých věcí, a to   

- pozemku parc. č. 1858, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova - jiná stavba  

č. p. 1186; 

- pozemku parc. č. 1860/2, ostatní plocha, manipulační plocha; 

- pozemku parc. č. 1860/3, ostatní plocha, manipulační plocha; 

- pozemku parc. č. 3562, ostatní plocha, manipulační plocha; 

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, zapsaných u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský 

kraj, Katastrální pracoviště Ostrava, na listu vlastnictví č. 5347, 

společnosti OSPOL TECH s.r.o., IČO: 277 60 596, se sídlem Na Nové 81/7, 747 94 

Dobroslavice, za kupní cenu ve výši 13,8 mil. Kč, za podmínky, že v rámci předmětné kupní 

smlouvy bude sjednán závazek kupujícího k provedení nezbytných oprav shora uvedených 

nemovitostí, tj. úpravy oplocení ve výši do 500.000,- Kč a vnitřních zpevněných ploch ve výši 

do 500.000,- Kč, ve lhůtě do tří let od uzavření kupní smlouvy a tomu odpovídající sankce vůči 
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kupujícímu při nesplnění těchto povinností se sjednanou možností prodávajícího odstoupit          

od kupní smlouvy pro případ, že ze strany kupujícího ve sjednané lhůtě k provedení těchto oprav 

nedojde” 

  

 
RM_M 1 
Povolení výjimky ze stavební uzávěry pro území vymezené 
bezpečnostním pásmem starého důlního díla „Kutací jáma č. 20“          
v k.ú. Hrušov 
  
Usnesení číslo: 03799/RM1822/58 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o povolení výjimky ze zákazu stavební činnosti ve stavební uzávěře stanovené územním 

rozhodnutím č. 79/03 vydaným dne 11.06.2003 pod č.j. Správ/ÚSŘ/4960/02/Pa pro území 

vymezené bezpečnostním pásmem starého důlního díla „Kutací jáma č. 20“ v k.ú. Hrušov,        

a to za účelem umístění a realizace části stavby “Rozvojová zóna Ostrava-Hrušov - 2. etapa - 

objekty FL3 + FL4” zasahující do stavební uzávěry dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 2 
Zrušení akce 23. mezinárodní setkání jízdních policií 
  
Usnesení číslo: 03800/RM1822/58 

(zn.předkl.) 
25 

  
k usnesení č. 03127/RM1822/46 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zrušení akce 23. mezinárodní setkání jízdních policií dne 29.08.2020 z důvodu zákazu konání 

veřejných akcí v souvislosti s pandemií koronaviru COVID-19 

  

 
RM_M 3 
Posouzení a vyjádření k návrhu Smlouvy o poskytnutí dotace pro projekt 
“RS – Ostrava, Fifejdy II – VII. etapa, část A” v rámci Programu 
regenerace veřejných prostranství na sídlištích v roce 2020 
  
Usnesení číslo: 03801/RM1822/58 

(zn.předkl.) 
50 
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k usnesení č. 02003/RM1822/30 
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem Smlouvy č. 3908110125 o poskytnutí dotace na úhradu nákladů na regeneraci 

veřejného prostranství na sídlišti, která by měla být uzavřena mezi Statutárním městem Ostrava, 

městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz a poskytovatelem Státním fondem rozvoje 

bydlení, IČO: 70856788 se sídlem: Vinohradská 1896/46, Vinohrady, 120 00 Praha,           

na financování projektu “RS – Ostrava, Fifejdy II – VII. etapa, část A” z Programu regenerace 

veřejných prostranství na sídlištích v roce 2020 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu          

za podmínky souhlasu zastupitelstva města s podmínkami udržitelnosti tohoto projektu              

dle článku III. Podmínky použití dotace, odst. (3) smlouvy uvedené v příloze č. 1 předloženého 

materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

vyslovit souhlas s podmínkami udržitelnosti projektu dle bodu 1) tohoto usnesení dle článku III. 

Podmínky použití dotace, odst. (3) smlouvy uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu 

  

3) schvaluje 

  
financování projektu uvedeného v bodě 1) v celkové výši 13 796 tis. Kč 

- v roce 2020: 

na zajištění předfinancování projektu ve výši 3 568 tis. Kč, přičemž v částce je obsaženo 

spolufinancování celkem ve výši 3 568 tis. Kč dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

4) žádá 

  
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

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

usnesení a o zajištění spolufinancování a předfinancování projektu uvedeného v bodě 1) v rámci 

specifikace nároků na rozpočet statutárního města Ostrava (rozpočet nositele) dle bodu 3) tohoto 

usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Zuzana Ožanová, T: 30.06.2021 

 starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 
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5) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

předložit zastupitelstvu města návrh dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Zuzana Ožanová, T: 20.05.2020 

 starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  
 

RM_M 4 
Ukončení projektu Ozdravné pobyty žáků porubských základních škol 
ve školním roce 2019/2020 
  
Usnesení číslo: 03802/RM1822/58 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 01756/RM1822/27 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s předloženou informací o ukončení projektu Ozdravné pobyty žáků porubských základních škol 

ve školním roce 2019/2020 spolufinancovaného z rozpočtu Moravskoslezského kraje od 

poskytovatele Moravskoslezského kraje se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO: 70890692 

  

 
RM_M 5 
Schválení smluv o poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského 
kraje pro projekty “Poznávací zájezdy pro seniory 2020”                   
a “Stárnout zdravě a aktivně” 
  
Usnesení číslo: 03803/RM1822/58 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 02578/RM1822/38 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem Smluv o poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje, které by měly být 

uzavřeny mezi statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih a poskytovatelem 

Moravskoslezským krajem (28. října 117, 702 18  Ostrava, IČO 70890692) na financování 

z  “Programu na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2020“   

na projekty  “Poznávací zájezdy pro seniory 2020” a  “Stárnout zdravě a aktivně” dle přílohy  

č. 1 a č. 2 předloženého materiálu 
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2) žádá 

  
městský obvod Ostrava-Jih  

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

usnesení 

  

 Vyřizuje: Bc. Martin Bednář, T: 31.12.2020 

 starosta městského obvodu Ostrava - Jih 

  
 

RM_M 6 
Návrh na uzavření “Smluv o zřízení služebností” v souvislosti         
se stavbou “Kanalizace Folvarek, II. etapa” a “Rekonstrukce SSZ K 1021 
Českobratrská x Sokolská třída” 
  
Usnesení číslo: 03804/RM1822/58 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

II. etapa” mezi vlastníkem: 

XXXX XXXXXXX XXXXXX XXX XXXX XXXX 

XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XX XXXXXXX X XXXXX XXXX 

a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

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

II. etapa” mezi vlastníky: 

XXXXXXX XXXXXXXXX XXX XXXX XXXX 

XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XX XXXXXXX 

XXXXXXXXXX XXXXX XXX XXXX XXXX 

XXXXX XXX XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXXX 

a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 
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3) rozhodla 

  
o uzavření “Smlouvy o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou “Rekonstrukce SSZ K1021 

Českobratrská x Sokolská třída” mezi vlastníkem: 

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 

sídlo: 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava 

IČO: 61989100 

a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

dle přílohy č.6 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 7 
Schválení Rozhodnutí č. 1 o změně Rozhodnutí o poskytnutí dotace     
na projekt realizovaný v rámci programu Interreg V-A Česká republika - 
Polsko a Rozhodnutí č. 1 o změně Rozhodnutí o poskytnutí dotace          
ze státního rozpočtu na spolufinancování projektu realizovaného        
v rámci Programu Interreg V-A Česká republika - Polsko na projekt 
Společná CZ-PL organizace kulturních aktivit dvou největších měst 
Euroregionu Silesia 
  
Usnesení číslo: 03805/RM1822/58 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 01138/RM1822/19 
k usnesení č. 01755/RM1822/27 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s Rozhodnutím č. 1 o změně Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt realizovaný v rámci 

programu Interreg V-A Česká republika – Polsko dle podmínek poskytovatele dotace 

Ministerstva pro místní rozvoj, se sídlem: Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1,          

IČO: 66002222 na projekt Společná CZ-PL organizace kulturních aktivit dvou největších měst 

Euroregionu Silesia za podmínky, že zastupitelstvo města vysloví souhlas s posunutím termínu 

dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

2) souhlasí 

  
s Rozhodnutím č. 1 o změně Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu               

na spolufinancování projektu realizovaného v rámci Programu Interreg V-A Česká republika – 

Polsko dle podmínek poskytovatele dotace Ministerstva pro místní rozvoj, se sídlem: 

Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1, IČO: 66002222 na projekt Společná CZ-PL organizace 
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kulturních aktivit dvou největších měst Euroregionu Silesia za podmínky, že zastupitelstvo  

města vysloví souhlas s posunutím termínu dle přílohy č. 3 a důvodové zprávy předloženého 

materiálu 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města  

vyslovit souhlas s posunutím termínu dle přílohy č. 1 a přílohy č. 3 a dle důvodové zprávy 

předloženého materiálu 

  

4) žádá 

  
městský obvod Poruba  

zabezpečit všechny potřebné úkony spojené s realizací projektu dle bodu 1) a 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lucie Baránková Vilamová, Ph.D., T: 30.06.2021 

 starostka městského obvodu Poruba 

  
5) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA,  

předložit zastupitelstvu návrh dle bodu 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lucie Baránková Vilamová, Ph.D., T: 20.05.2020 

 starostka městského obvodu Poruba 

  
 

RM_M 8 
Poskytnutí daru do Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší         
od společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 03806/RM1822/58 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o přijetí daru do Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší ve výši 1.000.000,- Kč          

od právnické osoby AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., se sídlem Pražská 1321/38a, 

Hostivař, 102 00 Praha 10, IČO: 49356089 dle důvodové zprávy předloženého materiálu        

a na straně statutárního města Ostravy o uzavření darovací smlouvy s výše uvedenou právnickou 

osobou dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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RM_M 9 
Návrh na vyřazení movitého majetku z výpůjčky HZS MSK, návrh       
na rozhodnutí o přebytečnosti a návrh na svěření movitých věcí      
MOb Slezská Ostrava 
  
Usnesení číslo: 03807/RM1822/58 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

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

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

č. 1 - 32, dle přílohy č.  1  předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

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

specifikovaných v příloze č. 1 tohoto materiálu a to: 

a)  osobního automobilu, Škoda Roomster, RZ 5T9 9834, rok výroby 2008, inv. č. 117446 

b) osobního automobilu, Škoda Octavia, RZ 6T6 8075, rok výroby 2009, inv. č. 123238 

c) osobního automobilu, Škoda Octavia, RZ 6T6 8074, rok výroby 2009, inv. č. 123237 

d) osobního automobilu, Škoda Fabia, RZ 6T6 8073, rok výroby 2009, inv. č. 123158 

e) osobního automobilu, Škoda Fabia, RZ 6T6 8076, rok výroby 2009, inv. č. 123159 

f) osobního automobilu, Škoda Fabia, RZ 6T6 8071, rok výroby 2009, inv. č. 123156 

g) osobního automobilu, Škoda Roomster, RZ 5T4 9956, rok výroby 2008, inv. č. 115661 

  

3) rozhodla 

  
-   označit  osobní automobil, Škoda Roomster, RZ 5T9 9834, rok výroby 2008, inv. č. 117446 

(specifikovaný v bodě 1) písm. a) tohoto usnesení) jakožto majetek svěřený městskému obvodu 

Slezská Ostrava dle ust. čl. 9 odst. 1) písm b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města 

Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků. Vozidlo bude nadále vedeno v IZS jako vozidlo 

provozované jednotkou JSDH Heřmanice městského obvodu Slezská Ostrava 

-  označit  osobní automobil, Škoda Roomster, RZ 5T4 9956, rok výroby 2008, inv. č. 115661 

specifikovaný v bodě 1) písm. g) tohoto usnesení) jakožto majetek svěřený městskému obvodu 

Slezská Ostrava dle ust. čl. 9 odst. 1) písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města 

Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků. Vozidlo bude nadále vedeno v IZS jako vozidlo 

provozované jednotkou JSDH Muglinov městského obvodu Slezská Ostrava 
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4) svěřuje 

  
pravomoc Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím vedoucího odboru hospodářské 

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

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

předloženého materiálu dle bodu 2) a 3) tohoto usnesení  

  

 
RM_M 10 
Návrh darovat pozemky ve vlastnictví statutárního města Ostravy v k. ú. 
Mošnov, obec Mošnov, k. ú. Sedlnice, obec Sedlnice a k. ú. Harty,       
obec Petřvald, návrh darovat cyklostezku a komunikace ve vlastnictví 
statutárního města Ostrava, návrh darovat inženýrskou síť veřejného 
osvětlení vč. sloupů veřejného osvětlení a návrh nedarovat komunikaci 
SSMSK a návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti Moravskoslezskému kraji 
  
Usnesení číslo: 03808/RM1822/58 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem darovat pozemky ve vlastnictví statutárního města Ostravy, a to: 

- p. p. č. 1302/1 

- p. p. č. 1302/20 

- p. p. č. 1302/22 

- p. p. č. 1302/23 

- p. p. č. 1302/24 

- p. p. č. 1302/26 

- p. p. č. 1302/33 

- p. p. č. 1331/5 

- p. p. č. 1332/9 

- p. p. č. 1336/3 

- p. p. č. 1337 

- p. p. č. 1339/25 

- p. p. č. 1339/27 

- p. p. č. 1339/28 

- p. p. č. 1340/46 

- p. p. č. 1340/48 

- p. p. č. 1340/51 

- p. p. č. 1356/5 

- p. p. č. 1356/12 

- p. p. č. 1356/18 

- p. p. č. 1365 

- p. p. č. 1469/2 
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- p. p. č. 1469/3 

- p. p. č. 1469/4 

- p. p. č. 1469/5 

- p. p. č. 1470/2 

- p. p. č. 1470/3 

- p. p. č. 1470/4 

- p. p. č.1471/2 

- p. p. č. 1471/3 

- p. p. č. 1473/1 

- p. p. č. 1473/2 

- p. p. č. 2093/10 

- p. p. č. 2093/11 

- p. p. č. 2093/13 

- p. p. č. 2093/18 

- p. p. č. 2093/19 

- p. p. č 2093/20 

všechny v k. ú. Mošnov, obec Mošnov 

- p. p. č. 971/2 

- p. p. č. 971/3 

- p. p. č. 971/11 

všechny v k. ú. Harty, obec Petřvald 

- parc. č. 1121/23 

- parc. č. 1122/8 

- parc. č. 1122/19 

- parc. č. 1122/21 

- parc. č. 1122/22 

- parc. č. 1122/23 

- parc. č. 1122/24 

- parc. č. 1122/28 

- parc. č. 1122/34 

- parc. č. 1122/40 

- parc. č. 1122/42 

- parc. č. 1122/44 

- parc. č. 1122/45 

- parc. č. 1122/46 

- parc. č. 1122/51 

- parc. č. 1126 

- parc. č. 1129/11 

- parc. č. 1129/12 

- parc. č. 1129/16 

- parc. č. 1129/17 

- parc. č. 1129/19 

- parc. č. 1130/5 

- parc. č. 1130/7 

- parc. č. 1130/13 

- parc. č. 1130/15 
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- parc. č. 1130/16 

- parc. č. 1130/17 

- parc. č. 1557/1 

- parc. č. 1557/4 

- parc. č. 1557/5 

- parc. č. 1557/6 

- parc. č. 1557/8 

- parc. č. 1557/9 

- parc. č. 1557/10 

- parc. č. 1557/13 

- parc. č. 1558/3 

- parc. č. 1558/4 

- parc. č. 1558/5 

- parc. č. 1558/6 

- parc. č. 1558/8 

- parc. č. 1558/9 

- parc. č. 1558/10 

- parc. č. 1558/14 

- parc. č. 1559/4 

- parc. č. 1559/5 

- parc. č. 1559/7 

- parc. č. 1559/8 

- parc. č. 1559/20 

všechny v k. ú. Sedlnice, obec Sedlnice 

do vlastnictví Moravskoslezského kraje, se sídlem: 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava, 

IČO:70890692 

a s návrhem uzavřít darovací smlouvu dle přílohy č. 5 předloženého materiálu, 

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

ČR 

  

2) souhlasí 

  
s návrhem darovat účelovou komunikaci, která se nachází na pozemcích parc. č. 1557/15, parc. 

č. 1557/14, parc. č. 1557/13, parc. č. 1557/12, parc. č. 1557/11, parc. č. 1557/10, parc. č. 1557/9, 

parc. č. 1557/8, parc. č. 1557/7, parc. č. 1557/6 všechny v k. ú. Sedlnice, obec Sedlnice,      

která byla vybudována v rámci stavby „Napojení větve „L“ na silnici II/464“ a účelovou 

komunikaci, která se nachází na pozemcích parc. č. 1557/5, parc. č. 1557/4, parc. č. 1557/3,  

parc. č. 1557/2, parc. č. 1557/1 všechny v k. ú. Sedlnice, obec Sedlnice a na pozemcích         

p. p. č. 1340/51, p. p. č.  1469/5, p. p. č.  1366/5, p. p. č. 1469/4, p. p. č.  1469/3, p. p. č.  1469/2,      

p. p. č.  1469/1, p. p. č.  1340/9 všechny v k. ú. Mošnov, obec Mošnov, která byla vybudována   

v rámci stavby „Komunikace v průmyslové zóně VĚTEV „L“ km 0,650-1,565“. 

do vlastnictví Moravskoslezského kraje, se sídlem: 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava, 

IČO:70890692 

a s návrhem uzavřít darovací smlouvu dle přílohy č. 5 předloženého materiálu, 
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a to za podmínky schválení Správcem programu, kterým je Ministerstvo průmyslu a obchodu 

ČR 

  

3) souhlasí 

  
s návrhem darovat cyklostezku a přilehlé chodníkové těleso, které se nacházejí                    

na pozemcích  parc. č.1558/16 parc. č. 1558/15, parc. č.1558/14, parc. č.1558/12, parc. 

č.1558/11, parc. č.1558/10, parc. č.1558/9, parc. č.1558/8, parc. č.1558/7, parc. č.1558/6, parc. 

č.1558/5, parc. č.1558/4, parc. č.1558/3, parc. č. 1558/2, parc. č. 1558/1, parc. č. 1123/1 všechny 

v k. ú. Sedlnice, obec Sedlnice a v pozemcích p. p. č. 1365, p. p. č. 1366/5, p. p. č. 1368/2, 

p. p. č.1368/3, p. p. č. 1473/3, p. p. č. 1340/51, p. p. č. 1473/2, p. p. č. 1473/1, p. p. č. 1470/4,        

p. p. č. 1470/3, p. p. č. 1470/2, p. p. č. 1470/1 všechny v k. ú. Mošnov, obec Mošnov, 

vybudovaných v rámci stavby „Napojení větve „L“ na silnici II/464“. 

do vlastnictví Moravskoslezského kraje, se sídlem: 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava, 

IČO:70890692 

a s návrhem uzavřít darovací smlouvu dle přílohy č. 5 předloženého materiálu, 

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

ČR 

  

4) souhlasí 

  
s návrhem  darovat  inženýrskou síť - podzemního vedení veřejného osvětlení včetně sloupů 

veřejného osvětlení, které se nachází v pozemcích parc. č. 1126, parc. č. 1123/1,                

parc. č. 1129/11, parc. č. 1129/10, parc. č. 1129/9, parc. č. 1123/1, parc. č. 1558/2,               

parc. č. 1557/3, parc. č. 1129/2, parc. č. 1129/17, parc. č. 1129/16 všechny v k. ú. Sedlnice,  

obec Sedlnice a v pozemcích p. p. č. 1366/7, p. p. č. 1331/5, p. p. č. 1332/9, p. p. č. 1340/51,       

p. p. č. 1469/4, p. p. č. 1365, p. p. č. 1366/5, p. p. č. 1420/2, p. p. č. 1356/14, p. p. č. 1420/1,       

p. p. č. 1337, p. p. č. 1356/5, p. p. č. 1336/3, p. p. č. 1356/18, p. p. č. 1339/27, p. p. č. 1340/48,   

p. p. č. 1429/2, p. p. č. 1340/68, p. p. č. 1469/1, p. p. č. 1469/2, p. p. č. 1469/4, p. p. č. 1340/9,   

p. p. č. 1340/57, p. p. č. 1470/1, p. p. č. 1470/2, p. p. č. 1340/8, p. p. č. 1340/46, p. p. č. 1339/25, 

p. p. č. 1356/12, p. p. č. 1470/4, p. p. č. 1473/1 všechny v k. ú. Mošnov, obec Mošnov a  přípojky 

podzemního vedení veřejného osvětlení v rámci stavby „Přípojka trasy „L“ na pozemcích       

p. p. č. 1340/47, p. p. č. 1340/94, p. p. č. 1340/102, p. p. č. 1339/41, p. p. č. 1339/38,            

p. p. č. 1339/2, p. p. č. 1340/35, p. p. č. 1340/33, p. p. č. 1339/15, p. p. č. 1339/17, p. p. č. 1339/1, 

, p. p. č. 813/93, p. p. č. 813/50, p. p. č. 813/132, p. p. č. 813/133, p. p. č. 813/134, p. p. č. 813/29, 

p. č. st. 526 všechny v k. ú. Mošnov, obec Mošnov. 

do vlastnictví Moravskoslezského kraje, se sídlem: 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava, 

IČO:70890692 

a s návrhem uzavřít darovací smlouvu dle přílohy č. 5 předloženého materiálu, 

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

ČR 
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5) rozhodla 

  
na straně budoucího oprávněného ze služebnosti uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 

služebnosti - zřízení, vedení, provozování, údržbu, opravy, rekonstrukce, provádění úprav      

za účelem modernizace nebo zlepšení výkonnosti vodovodního řadu DN 350 a VTL plynovodu 

k pozemkům: 

 - p. p. č. 971/3 ostatní plocha, manipulační plocha 

 - p. p. č. 971/11 ostatní plocha, jiná plocha 

oba v k. ú. Harty, obec Petřvald 

 - p. p. č. 2093/18 ostatní plocha, ostatní komunikace 

 - p. p. č. 2093/19 ostatní plocha, ostatní komunikace 

oba v k. ú. Mošnov, obec Mošnov 

- parc. č. 1129/11 ostatní plocha, jiná plocha 

- parc. č. 1129/12 ostatní plocha, jiná plocha 

- parc. č. 1122/19 orná půda 

- parc. č. 1122/22 orná půda 

- parc. č. 1559/5 vodní plocha, koryto vodního toku umělé 

- parc. č.  1558/3 ostatní plocha, ostatní komunikace 

vše v k. ú. Sedlnice, obec Sedlnice. 

s budoucím vlastníkem: 

Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava, IČO 708 90 692 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

6) nesouhlasí 

  
s návrhem darovat pozemky: 

- p. p. č. 2093/18 

- p. p. č. 2093/19 

- p. p. č. 2093/20 

v k. ú.Mošnov, obec Mošnov 

Správě silnic Moravskoslezského kraje p.o. středisko Nový Jičín, Suvorovova 525, 741 11, 

Nový Jičín 

  

7) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, a náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrhy dle bodů 1) - 4) a bodu 6) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 20.05.2020 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 20.05.2020 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 
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RM_M 11 
Návrh na zrušení usnesení rady města č. 03413/RM1822/50              
ze dne 3. 3. 2020 
  
Usnesení číslo: 03809/RM1822/58 

(zn.předkl.) 
01 

  
k usnesení č. 03413/RM1822/50 
  
Rada města 

  
1) ruší 

  
své usnesení č. 03413/RM1822/50 ze dne 3. 3. 2020 

  

 
RM_M 12 
Návrh nekoupit spoluvlastnický podíl k budově na pozemku        
p.č.st. 2956/14 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, návrh na zahájení 
jednání ve věci odkoupení pozemků v k.ú. Přívoz a v k.ú. Vřesina        
u Bílovce 
  
Usnesení číslo: 03810/RM1822/58 

(zn.předkl.) 
08 

   
Rada města 

  
1) projednala 

  
nabídku Exekutorského úřadu Ostrava, Mgr. Pavly Fučíkové, soudní exekutorky,     

Slévarenská 410/14, Ostrava - Mariánské Hory, PSČ 709 00, týkající se odkoupení 

spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 k budově bez čp/če, garáž na pozemku p.č.st. 2956/14      

v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava v dražbě 

  

2) nesouhlasí 

  
s návrhem zúčastnit se exekuční dražby a koupit 

spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 k budově bez čp/če, garáž na pozemku p.č.st. 2956/14          

v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava v dražbě 

  

3) souhlasí 

  
s návrhem na zahájení jednání ve věci nabytí níže uvedených nemovitých věcí ve vlastnictví 

České republiky, s právem hospodařit s majetkem státu MILNEA státní podnik v likvidaci, 
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Praha 6 -  Řepy, Třanovského 622/11, Řepy, 16304, a to: 

- pozemku p.p.č. 628/1 

- pozemku p.p.č. 646/5 

- pozemku p.p.č. 646/6 

- pozemku p.p.č. 646/17 

- pozemku p.p.č. 646/19 

- pozemku p.p.č. 646/20 

- pozemku p.p.č. 738/4 

- pozemku p.p.č. 789/2 

- pozemku p.p.č. 815/4 

- pozemku p.p.č. 816/8 

vše v k.ú. Přívoz, obec Ostrava 

- pozemku parc.č. 1793 

- pozemku parc.č. 1794  

- pozemku parc.č. 1795 

- pozemku parc.č. 1796 

- pozemku parc.č. 1797 

- pozemku parc.č. 1798 

vše v  k.ú. Vřesina u Bílovce, obec Vřesina  

  

4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodů 1) - 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 20.05.2020 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 13 
Schválení Registrací akcí a Rozhodnutí o poskytnutí dotací pro projekty 
energetických úspor v bytových domech v rámci Integrovaného 
regionálního operačního programu 
  
Usnesení číslo: 03811/RM1822/58 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 09270/RM1418/129 
k usnesení č. 09992/RM1418/135 
k usnesení č. 10072/RM1418/136 
  
Rada města 
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1) souhlasí 

  
a) s přijetím dotace z Integrovaného regionálního operačního programu dle podmínek 

poskytovatele dotace - Ministerstvo pro místní rozvoj, Staroměstské nám. 932/6, 110 15,      

Praha 1, IČO: 66002222 na projekt “Energetické úspory v BD Tyršova 25” dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu za podmínky souhlasu zastupitelstva města s podmínkami udržitelnosti 

tohoto projektu dle Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace, části III Registrace akce         

a Rozhodnutí  o poskytnutí dotace uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu 

b) s přijetím dotace z Integrovaného regionálního operačního programu dle podmínek 

poskytovatele dotace - Ministerstvo pro místní rozvoj, Staroměstské nám. 932/6, 110 15,      

Praha 1, IČO: 66002222 na projekt “Energetické úspory v BD Úprkova 11” dle přílohy                     

č. 2 předloženého materiálu za podmínky souhlasu zastupitelstva města s podmínkami 

udržitelnosti tohoto projektu dle Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace, části III Registrace 

akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace uvedené v příloze č. 2 předloženého materiálu 

c) s přijetím dotace z Integrovaného regionálního operačního programu dle podmínek 

poskytovatele dotace - Ministerstvo pro místní rozvoj, Staroměstské nám. 932/6, 110 15,       

Praha 1, IČO: 66002222 na projekt “Energetické úspory v BD Chelčického 10” dle přílohy           

č. 3 předloženého materiálu za podmínky souhlasu zastupitelstva města s podmínkami 

udržitelnosti tohoto projektu dle Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace, části III Registrace 

akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace uvedené v příloze č. 3 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

a) vyslovit souhlas s podmínkami udržitelnosti projektu dle bodu 1a) tohoto usnesení         

dle Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace, části III Registrace akce a Rozhodnutí          

o poskytnutí dotace uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu 

b) vyslovit souhlas s podmínkami udržitelnosti projektu dle bodu 1b) tohoto usnesení           

dle Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace, části III Registrace akce a Rozhodnutí          

o poskytnutí dotace uvedené v příloze č. 2 předloženého materiálu 

c) vyslovit souhlas s podmínkami udržitelnosti projektu dle bodu 1c) tohoto usnesení             

dle Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace, části III Registrace akce a Rozhodnutí           

o poskytnutí dotace uvedené v příloze č. 3 předloženého materiálu 

  

3) žádá 

  
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

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

usnesení 

 Vyřizuje: Ing. Zuzana Ožanová, T: 30.09.2022 

 starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 
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4) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

předložit zastupitelstvu města návrh dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Zuzana Ožanová, T: 20.05.2020 

 starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  
 

RM_M 14 
Návrh na souhlas s umístěním podzemního vedení NN, uzavření 
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dodatku č. 4 
ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti k pozemkům     
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s.      
a PODA a.s. 
  
Usnesení číslo: 03812/RM1822/58 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním podzemního vedení NN 0,4 kV v pozemcích ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy: 

parc. č. 1727/27 - lesní pozemek, 

parc. č. 1727/28 - lesní pozemek, 

parc. č. 1727/30 - lesní pozemek, 

parc. č. 1727/53 - ostatní plocha, jiná plocha 

v k. ú. Poruba, obec Ostrava, pro:  

  

ČEZ Distribuce, a.s. 

se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO:  24729035 

v rámci stavby “Ostrava-Poruba 1739/410, NNk” 

dle situačního výkresu dokumentace, který je přílohou č. 2/2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene zřízení        

a provozování podzemního vedení NN 0,4 kV k pozemkům: 

parc. č. 1727/27 - lesní pozemek, 

parc. č. 1727/28 - lesní pozemek, 

parc. č. 1727/30 - lesní pozemek, 

parc. č. 1727/53 - ostatní plocha, jiná plocha 
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v k. ú. Poruba, 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 

  

3) rozhodla 

  
na straně vlastníka uzavřít dodatek č. 4 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 

evid. č. 1461/2014/MJ ze dne 5. 6. 2014 ve znění dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě      

o zřízení služebnosti evid. č. 1461D1/2014/MJ  ze dne 9. 7. 2014 ve znění dodatku č. 2          

ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti evid. č. 1461D2/2016/MJ ze dne 

25. 5. 2016 ve znění dodatku č. 3 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti           

evid. č. 1461D3/2018/MJ ze dne 20. 4. 2018  k pozemku ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy: 

parc. č. 3594/10 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, s budoucím oprávněným: 

PODA a.s. 

se sídlem 28. října 1168/102, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 258 16 179 

dle přílohy č. 9 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 15 
Žádost o připojení bytových domů na ul. Horní 3032/100 a 3033/102, 
Ostrava - Bělský Les a vybudování vnitřních rozvodů elektronických 
komunikací společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. 
  
Usnesení číslo: 03813/RM1822/58 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s připojením a ukončením kabeláže elektronických komunikací společnosti T-Mobile Czech 

Republic a.s. v bytovém domě na ul. Horní 3032/100 nacházejícím se na pozemku            

parc. č. 126/3, k. ú. Dubina u Ostravy a v bytovém domě na ul. Horní 3033/102 nacházejícím  

se na pozemku parc. č. 126/2, k. ú. Dubina u Ostravy, vše v Ostravě - Bělském Lese 

  

2) nesouhlasí 

  
s vybudováním vnitřních rozvodů elektronických komunikací společnosti T-Mobile Czech 

Republic a.s. v bytovém domě na ul. Horní 3032/100 nacházejícím se na pozemku          

parc. č. 126/3, k. ú. Dubina u Ostravy a v bytovém domě na ul. Horní 3033/102 nacházejícím        
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se na pozemku parc. č. 126/2, k. ú. Dubina u Ostravy, vše v Ostravě - Bělském Lese 

  

 
RM_M 18 
Návrh na koupi splaškové a dešťové kanalizace a vodovodu v k. ú. 
Lhotka u Ostravy, obec Ostrava a uzavřít kupní smlouvu s Domy Zelený 
vršek s.r.o. a smlouvu o zřízení služebnosti s vlastníkem pozemku 
  
Usnesení číslo: 03814/RM1822/58 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
koupit   splaškovou kanalizaci DN 300  celkové délky 28,7 m, dešťovou kanalizaci DN 300 

celkové délky 28,80 m a vodovod PE 100 D 90  celkové délky  31,85 m, které byly vybudovány 

v rámci stavby “Rodinné domy Lhotka, SO 55 - Splašková kanalizace, SO 56 - Dešťová 

kanalizace, SO 57 - Vodovodní řad” a uloženy v pozemcích v k. ú. Lhotka u Ostravy,             

obec Ostrava (viz příloha č. 1): 

- parc. č. 493/41 - orná půda, 

- parc. č. 493/28 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

a  uzavřít kupní  smlouvu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

s prodávajícím 

Domy Zelený vršek s.r.o. 

se sídlem Pod Vysílačem 422/31, 725 28 Ostrava - Lhotka 

IČO: 051 64 826 

  

2) rozhodla 

  
na straně oprávněného, uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti inženýrských sítí vodovodu     

PE 100 D 90, splaškové kanalizace DN 300, dešťové kanalizace DN 300 k pozemku: 

parc. č. 493/41 – orná půda 

v k. ú. Lhotka u Ostravy, obec Ostrava, 

s vlastníkem: 

XXXX XXXXXXX, datum narození XX XX XXXX 

bydliště XXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXX 

 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu, 

za podmínky, že statutární město Ostrava se stane vlastníkem vodovodu PE 100 D 90, splaškové 

kanalizace DN 300, dešťové kanalizace DN 300 na základě kupní smlouvy uvedené v bodě        

1) tohoto usnesení 
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RM_M 19 
Nabytí psa dlouhodobě umístěného v útulku pro psy v Ostravě 
-Třebovicích, jeho přivlastněním dle § 1045 odst. 1 občanského zákoníku 
  
Usnesení číslo: 03815/RM1822/58 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o nabytí psa dlouhodobě umístěného v útulku pro psy v Ostravě-Třebovicích, a to: 

• plemeno: Pyrenejský Horský Pes, druh: pes, č.čipu: 900008800805488, přibližné stáří:  

3 roky 6 měsíců, 

jeho přivlastněním v souladu s ust. § 1045 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,    

ve znění pozdějších předpisů, dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

 
RM_M 20 
Návrh na úpravu právních vztahů mezi statutárním městem Ostrava        
a společností HOMOLA holding s.r.o. v území nacházejícím              
se v městském obvodu Stará Plesná 
  
Usnesení číslo: 03816/RM1822/58 

(zn.předkl.) 
08 

   
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem směnit nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému 

obvodu Plesná a to: 

- část pozemku parc.č. 229/6 o výměře 839 m2 dle geometrického plánu č. 1233-10a/2019 

vyhotoveného pro k.ú. Stará Plesná označena jako pozemek parc.č. 229/43 v k.ú. Stará Plesná, 

obec Ostrava  

- část pozemku parc.č. 222/2 díl d) o výměře  239 m2 

- část pozemku parc.č. 223/1 díl f) o výměře 329 m2 

- část pozemku parc.č. 229/5 díl g) o výměře 59 m2 

- část pozemku parc.č. 229/6 díl c) o výměře 57 m2 

- část pozemku parc.č. 229/6 díl e) o výměře 569 m2 

sloučené dle geometrického plánu č. 1233-10a/2019 vyhotoveného pro k.ú. Stará Plesná   

do pozemku parc.č. 229/6 o výměře 1254 m2 

- část pozemku parc.č. 223/1 díl j) o výměře 18 m2 

- část pozemku parc.č. 229/5 díl k) o výměře 846 m2 

sloučené dle geometrického plánu č. 1233-10a/2019 vyhotoveného pro k.ú. Stará Plesná   
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do pozemku parc.č. 229/5 o výměře 864 m2    

za 

nemovité věci ve vlastnictví HOMOLA holding s.r.o., Vratimovská 624/11, Kunčičky, 718 00 

Ostrava, IČO: 065 19 091, a to: 

- část pozemku parc.č. 225/1 díl b) o výměře 265 m2 

- část pozemku parc.č. 229/14 díl a) o výměře 548 m2 

sloučené dle geometrického plánu č. 1233-10b/2019 vyhotoveného pro k.ú. Stará Plesná 

do pozemku parc.č. 229/46 o výměře 813 m2 

- část pozemku parc.č. 230/3 o výměře 83 m2 dle geometrického plánu č. 1233-10b/2019 

vyhotoveného pro k.ú. Stará Plesná označena jako pozemek parc.č. 230/7 v k.ú. Stará Plesná, 

obec Ostrava 

a uzavřít směnnou smlouvu dle přílohy č. 4, která je přílohou předloženého materiálu, podle 

které HOMOLA holding. s.r.o. uhradí rozdíl v obvyklých cenách ve výši 816.447,50 Kč 

statutárnímu městu Ostrava 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

vyhradit si rozhodnutí označit pozemky  parc.č. 229/46 o výměře 813 m2 a parc.č. 230/7          

o výměře 83 m2, oba v k.ú. Stará Plesná, obec Ostrava, které nově vzniknou na základě 

geometrického plánu č. 1233-10b/2019 vyhotoveného pro k.ú. Stará Plesná, jakožto majetek 

svěřený městskému obvodu Plesná dle čl. 9 odst. (1) písm b) Obecně závazné vyhlášky          

č. 14/2013, Statut města Ostravy, v úplném znění, za podmínky, že statutární město Ostrava 

nabude předmětné nemovité věci do svého vlastnictví   

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

označit pozemky parc.č. 229/46 o výměře 813 m2 a parc.č. 230/7 o výměře 83 m2, oba v k.ú. 

Stará Plesná, obec Ostrava, které nově vzniknou na základě geometrického plánu č. 

1233-10b/2019 vyhotoveného pro k.ú. Stará Plesná, jakožto majetek svěřený městskému obvodu 

Plesná, dle čl. 9 odst. (1) písm b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy,      

v úplném znění, za podmínky, že statutární město Ostrava nabude předmětné nemovité věci        

do svého vlastnictví  

  

4) rozhodla 

  
na straně nájemce uzavřít nájemní smlouvu č. 6 N 20/71 k částem pozemků v k. ú. Stará Plesná, 

obec Ostrava, a to: 

- parc. č. 228/3 - trvalý travní porost o výměře 385 m2, 

- parc. č. 964/6 - ostatní plocha o výměře 165 m2, 
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s pronajímatelem: 

Česká republika - Státní pozemkový úřad 

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov 

IČO: 013 12 774 

dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

a to za podmínky, že bude uzavřena smlouva o dílo dle bodu 6) tohoto usnesení 

  

5) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy o převodu projektové dokumentace k Dokumentaci pro vydání společného 

povolení stavby “Inženýrské sítě a komunikace Stará Plesná SO 101 Místní komunikace       

SO 302a Kanalizace dešťová, vsakování - odvod a likvidace dešťových vod” 

s převádějícím: 

HOMOLA holding s.r.o., Vratimovská 624/11, Kunčičky, 718 00 Ostrava, IČO: 065 19 091 

a autory: 

Ing. Ondřej Bojko 

Náhorní 448/5, 711 00, Ostrava - Koblov, IČO: 759 80 568 

Ing. Jaroslav Gavlas 

U Dubu 1383/4, 725 25, Ostrava - Polanka n. Odrou, IČO: 124 70 635 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu, 

a to za podmínky, že zastupitelstvo města rozhodne o uzavření směnné smlouvy dle bodu      

1) tohoto usnesení 

  

6) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a o uzavření Smlouvy o dílo na realizaci stavby 

“Inženýrské sítě a komunikace Stará Plesná SO 101 Místní komunikace SO 302a Kanalizace 

dešťová, vsakování - odvod a likvidace dešťových vod” 

se zhotovitelem: 

HOMOLA holding s.r.o., Vratimovská 624/11, Kunčičky, 718 00 Ostrava, IČO: 065 19 091, 

za cenu nejvýše přípustnou 1.355.576,35 Kč bez DPH 

dle přílohy č. 7 předloženého materiálu 

a to za podmínky, že zastupitelstvo města rozhodne o uzavření směnné smlouvy dle bodu       

1) tohoto usnesení 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 29/70  
  

  

7) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy příkazní a dohody o převzetí dluhu za účelem sjednání odborného 

technického stavebníka a funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci             

na staveništi při realizaci stavby “Inženýrské sítě a komunikace Stará Plesná SO 101 Místní 

komunikace SO 302a Kanalizace dešťová, vsakování - odvod a likvidace dešťových vod” 

s příkazníkem: 

PROCHÁZKA - stavební firma spol. s r.o., se sídlem: Veleslavínova 1022/4, 702 00 Ostrava, 

IČO: 253 89 599 

a investorem: 

HOMOLA holding s.r.o., Vratimovská 624/11, Kunčičky, 718 00 Ostrava, IČO: 065 19 091 

za sjednanou odměnu ve výši 64.350,00 Kč bez DPH 

dle přílohy č. 8 předloženého materiálu, 

a to za podmínky, že zastupitelstvo města rozhodne o uzavření směnné smlouvy dle bodu      

1) tohoto usnesení 

  

8) rozhodla 

  
o uzavření Dohody o úhradě nákladů na realizaci díla - stavby “Inženýrské sítě a komunikace 

Stará Plesná SO 101 Místní komunikace SO 302a Kanalizace dešťová, vsakování - odvod       

a likvidace dešťových vod”, provedeného na základě Smlouvy o dílo dle bodu 6) tohoto usnesení 

s investorem: 

HOMOLA holding s.r.o., Vratimovská 624/11, Kunčičky, 718 00 Ostrava, IČO: 065 19 091 

dle přílohy č. 9 předloženého materiálu, 

a to za podmínky, že zastupitelstvo města rozhodne o uzavření směnné smlouvy dle bodu       

1) tohoto usnesení 

  

9) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodu 1) - 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 20.05.2020 

 vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 21 
Návrh na podání žádosti o odkoupení části nemovité věci v k. ú. 
Moravská Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 03817/RM1822/58 

(zn.předkl.) 
08 

   
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem na podání žádosti o odkoupení části nemovité věci v k. ú. Moravská Ostrava,      

obec Ostrava, a to části pozemku parc.č. 1519/36 o výměře cca 181 m
2
, dle přílohy             

č. 2 předloženého materiálu s úpravou 

  

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 22 
Návrh na záměr města prodat část pozemku a návrh na záměr města 
neprodat pozemky, vše v k. ú. Přívoz, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 03818/RM1822/58 

(zn.předkl.) 
08 

 
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat část pozemku p.p.č. 382/5 v k. ú. Přívoz, obec Ostrava,      

dle geometrického plánu č. 2375-3/2020 nově označenou jako pozemek p.p.č. 382/50 o výměře 

14 m2 v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, 

ve vlastníctví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu 

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

  

2) nesouhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat část pozemku p.p.č. 382/5 v k. ú. Přívoz, obec Ostrava 

(zakreslena v situačním snímku jako část B, který je přílohou č. 1/1 předloženého materiálu),  
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ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu 

  

3) nesouhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat pozemky v k. ú. Přívoz, obec Ostrava: 

 - p.p.č.228/1  

 - p.p.č.231/1  

 - p.p.č.239/1  

 - p.p.č.239/2  

 - p.p.č.1151   

 - p.p.č.1152  

 - p.p.č.1304  

ve vlastnictví statutárního města, nesvěřené městskému obvodu 

  

4) ukládá 

  
náměstskovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodu 1) - 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 20.05.2020 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 23 
Návrh na změnu členství v orgánech obchodních společností           
s majetkovou účastí SMO a změnu delegace zástupců statutárního 
města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 03819/RM1822/58 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

navrhnout v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisu odvolat člena dozorčí rady obchodní společnosti 

Garáže Ostrava, a.s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 1167/12, 702 00 Ostrava - Moravská 

Ostrava, IČO: 25360817, a to:  

XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX, nar. XXXX, bytem XXXXXXX XXXXXXX XXX X 
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2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

navrhnout v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisu, zástupce statutárního města Ostravy do dozorčí 

rady obchodní společnosti Garáže Ostrava, a.s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 1167/12, 702 00 

Ostrava - Moravská Ostrava, IČO: 25360817, a to:  

X XXXXXXXXX XXXXXXXX, nar. XXXX, bytem XXXXXXX XXXXXXX XXX XX 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

navrhnout v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisu odvolat člena dozorčí rady obchodní společnosti 

Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s., se sídlem Technologická 372/2, 708 00 

Ostrava - Pustkovec, IČO: 25379631, a to:  

X XXXXXXXXX XXXXXXXX, nar. XXXX, bytem XXXXXXX XXXXXXX XXX XX 

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

navrhnout v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisu zástupce statutárního města Ostravy do dozorčí 

rady obchodní společnosti Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s., se sídlem 

Technologická 372/2, 708 00 Ostrava - Pustkovec, IČO: 25379631, a to:  

X XXXXXXXXX XXXXXXXX, nar. XXXX, bytem XXXXXXX XXXXXXX XXX XX 

  

5) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

odvolat delegaci XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX jako zástupce statutárního města 

Ostravy na valné hromady obchodních společností s majetkovou účastí statutárního města 

Ostravy: 

Společnost pro využití letiště Ostrava-Mošnov, a.s., se sídlem Mošnov, č.p. 316, 742 51,        

IČO: 60792914 
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Koordinátor ODIS s.r.o., se sídlem 28. října 3388/111, 702 00 Ostrava - Moravská 

Ostrava,  IČO: 64613895 

Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s., se sídlem Technologická 372/2, 708 00 

Ostrava - Pustkovec, IČO: 25379631            

Ostravské vodárny a kanalizace a. s., se sídlem Nádražní 3114/28, 702 00 Ostrava - Moravská 

Ostrava, IČO: 45193673 

  

6) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

odvolat delegaci XXXX XXXXXX XXXXXXX XXX, jako zástupce statutárního města 

Ostravy na valné hromady obchodních společností s majetkovou účastí statutárního města 

Ostravy: 

Garáže Ostrava, a.s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 1167/12, 702 00  Ostrava - Moravská 

Ostrava, IČO: 25360817           

Koordinátor ODIS s.r.o., se sídlem 28. října 3388/111, 702 00 Ostrava - Moravská 

Ostrava,  IČO: 64613895 

  

7) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

delegovat XXXX XXXXXX XXXXXXX XXX v souladu s ustanovením § 84 odst. 2) písm. f) 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů jako zástupce 

statutárního města Ostravy na valné hromady obchodních společností s majetkovou účastí 

statutárního města Ostravy následovně: 

Společnost pro využití letiště Ostrava-Mošnov, a.s., se sídlem Mošnov, č.p. 316,  742 51,     

IČO: 60792914, jako první náhradník 

Garáže Ostrava, a.s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 1167/12, 702 00 Ostrava - Moravská 

Ostrava, IČO: 25360817, jako delegovaný zástupce   

Koordinátor ODIS s.r.o., se sídlem  28. října 3388/111, 702 00 Ostrava - Moravská 

Ostrava, IČO: 64613895, jako delegovaný zástupce 

Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s., se sídlem Technologická 372/2, 708 00 

Ostrava - Pustkovec, IČO: 25379631, jako třetí náhradník  

Ostravské vodárny a kanalizace a. s., se sídlem Nádražní 28/3114,  702 00 Ostrava - Moravská 

Ostrava, IČO: 45193673, jako první náhradník    
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8) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

uložit delegovaným zástupcům statutárního města Ostravy na valných hromadách obchodních 

společností hlasovat dle bodu 1) až 4) tohoto usnesení 

  

9) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

předložit návrh dle bodů 1) až 8) tohoto usnesení k rozhodnutí zastupitelstvu města 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 20.05.2020 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 24 
Úprava rozpočtu 
  
Usnesení číslo: 03820/RM1822/58 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

- ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ÚZ 34070, ORJ 120 o 80 tis. Kč (A.1.) 

                      ÚZ 15065, ORJ 120 o 1 192 tis. Kč (A.2.) 

(A.3.) na ORJ 120, pol. 4116, ÚZ 35015 o 1 915 tis. Kč 

                                                ÚZ 35019 o 1 185 tis. Kč 

- běžné výdaje 

na § 1031, pol. 5169, ORJ 190 o 30 tis. Kč (C.2.) 

(C.4.) na ORJ 230, § 2310, pol. 5171, ÚZ 92 o 1 200 tis. Kč 

                                            pol. 5171 o 1 400 tis. Kč 

na § 5213, pol. 5137, ORJ 200 o 2 tis. Kč (C.5.) 

na § 5213, pol. 5137, ORJ 200 o 850 tis. Kč (C.6.) 

(C.7.) na ORJ 140, § 3299, pol. 5139, ÚZ 103533063, org. 100000001 o 68 tis. Kč 

                                                             ÚZ 103133063, org. 100000001 o 8 tis. Kč 

                                                             ÚZ 103107609, org. 100000001 o 4 tis. Kč 
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- kapitálové výdaje 

na § 2219, pol. 6121, ORJ 230, org. 3251 o 900 tis. Kč (C.1.) 

na § 3412, pol. 6121, ÚZ 606, ORJ 230, org. 8264 o 20 000 tis. Kč (C.3.)  

(C.4.) na ORJ 230, § 4357, pol. 6121, org. 6027 o 7 tis. Kč 

                               § 2321, pol. 6121, ÚZ 95, org. 7087 o 120 tis. Kč 

- neinvestiční transfery 

na § 3315, pol. 5336, ÚZ 34070, ORJ 160, org. 4250 o 80 tis. Kč (A.1.)  

na § 3741, pol. 5336, ÚZ 15065, ORJ 300, org. 4270 o 1 192 tis. Kč (A.2.) 

(A.3.) na ORJ 170, § 3592, pol. 5336, ÚZ 35015, org. 4241 o 1 915 tis. Kč 

                                                             ÚZ 35019, org. 4241 o 1 185 tis. Kč 

- investiční převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

(C.3.) na ORJ 120, § 6330, pol. 4251, org. 606 o 13 074 tis. Kč 

                                            pol. 4251, ÚZ 3590, org. 606 o 3 557 tis. Kč 

                                            pol. 4251, ÚZ 3595, org. 606 o 3 369 tis. Kč 

s n i ž u j í 

- běžné výdaje 

na § 3745, pol. 5166, ORJ 190 o 30 tis. Kč (C.2.) 

na § 2310, pol. 5171, ORJ 230, org. 7453 o 1 400 tis. Kč (C.4.) 

(C.5.) na ORJ 200, § 5213, pol. 5139 o 2 tis. Kč  

                                            pol. 5139, ÚZ 93 o 2 tis. Kč 

na § 5213, pol. 5139, ORJ 200 o 850 tis. Kč (C.6.) 

(C.7.) na ORJ 140, § 3299, pol. 5173, ÚZ 103533063, org. 100000000 o 68 tis. Kč 

                                                             ÚZ 103133063, org. 100000000 o 8 tis. Kč 

                                                             ÚZ 103107609, org. 100000000 o 4 tis. Kč 

- kapitálové výdaje 

na § 2219, pol. 6121, ORJ 100, org. 3281 o 900 tis. Kč (C.1.) 

(C.4.) na ORJ 230, § 2310, pol. 6121, ÚZ 95, org. 7201 o 1 200 tis. Kč 

                               § 3639, pol. 6121, org. 8006 o 7 tis. Kč 

                               § 2321, pol. 6121, ÚZ 95, org. 7093 o 120 tis. Kč 

- neinvestiční převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 93, ORJ 120, org. 516 o 2 tis. Kč (C.5.) 

Městský obvod Nová Bělá (C.3.) 

- zvýší investiční převody mezi stautárními městy a městskými obvody - výdaje 

na § 6330, pol. 6363, org. 606 o 13 074 tis. Kč 

                  pol. 6363, ÚZ 3590, org. 606 o 3 557 tis. Kč 

                                   ÚZ 3595, org. 606 o 3 369 tis. Kč 

- sníží kapitálové výdaje 

na § 3412, pol. 6121, org. 0600003000000 o 13 074 tis. Kč 

                  pol. 6121, ÚZ 3590, org. 0600003000000 o 3 557 tis. Kč 

                                   ÚZ 3595, org. 0600003000000 o 3 369 tis. Kč 
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Městský obvod Michálkovice (C.5.) 

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

na § 6330, pol. 5347, ÚZ 93, org. 516 o 2 tis. Kč 

- zvýší výdaje/sníží příjmy 

na § xxxx, pol. xxxx o 2 tis. Kč 

  

2) 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 25 
Návrh na odstranění stavby MŠ Chrjukinova č.p. 1821, k. ú. Zábřeh   
nad Odrou 
  
Usnesení číslo: 03821/RM1822/58 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s odstraněním stavby čp. 1821 - obč. vyb., která je součástí pozemku p.č.st. 2127 v k. ú. Zábřeh 

nad Odrou, obec Ostrava, svěřeno městskému obvodu Ostrava-Jih (MŠ Chrjukinova) 

  

 
RM_M 26 
Návrh na záměr města vypůjčit prostory v budově v k. ú. Zábřeh - VŽ, 
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 03822/RM1822/58 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru města vypůjčit prostory v 2. nadzemním podlaží budovy č.p. 1161, která je součástí 

pozemku parc. č. 535 v k. ú. Zábřeh - VŽ, obec Ostrava, a to: 

1. WC                 1,11 m2 

2. Předsíň           2,86 m2 

3. Sprcha            2,84 m2 
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4. WC                  0,89 m2 

5. Chodba           3,83 m2 

6. Chodba           11,41 m2 

7. Šatna M          13,21 m2 

8. Šatna Ž           13,41 m2 

9. Spol. místnost 25,81 m2  

10. Disp.             18,66 m2 

11. Kancelář       19,55 m2 

12. Kancelář       18,89 m2 

13. Umývárna     1,21 m2 

14. Sklad            1,88 m2 

Celkem               135,56 m2 

dle zákresu, který je přílohou č. 2 předloženého materiálu a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv 

tento záměr zrušit  

  

 
RM_M 27 
Návrh na souhlas s napojením nově budovaných inženýrských sítí         
na stávající inženýrské sítě ve vlastnictví statutárního města Ostravy   
v k. ú. Sedlnice, obec Sedlnice, pro společnost SINEKO Reality s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 03823/RM1822/58 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
- s napojením nově budované vodovodní přípojky DN 100 PE na stávající vodovodní řad DN 

150 PE, ID 000000135285, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, uložený v pozemku parc. 

č. 1147/1 - orná půda v k. ú. Sedlnice, obec Sedlnice, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, 

- s napojením nově budované splaškové kanalizační přípojky na stávající splaškovou 

kanalizační stoku DN 250 PP, ID 000000132130, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, 

uloženou v  pozemku parc. č. 1147/1 - orná půda v k. ú. Sedlnice, obec Sedlnice, ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy, 

- s napojením nově budované STL plynovodní přípojky PE dn 50 x 4,6dn na stávající STL 

plynovod PE 100, ID 000000153161, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, 

uložený v  pozemku parc. č. 1147/1 - orná půda v k. ú. Sedlnice, obec Sedlnice, ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy, 

pro společnost: 
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SINEKO Reality s.r.o. 

se sídlem Jiráskova 488, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek 

IČO 084 94 851 

v rámci stavby “Montážní hala a zázemí společnosti SINEKO na pozemku parc. č. 1147/8         

v k. ú. Sedlnice” 

  

 
RM_M 28 
Zahájení přípravy a podání žádostí o poskytnutí podpory                   
z Integrovaného regionálního operačního programu 78. výzvy IROP       
pro projekt „IROP 2020 - 2023 Zlepšení kvality bydlení v Mariánských 
Horách a Hulvákách“ 
  
Usnesení číslo: 03824/RM1822/58 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se zahájením přípravy projektu a s podáním žádosti o dotaci v rámci projektu „IROP 2020 - 2023 

Zlepšení kvality bydlení v Mariánských Horách a Hulvákách“ pro bytové domy               

na ul. M. Pujmanové č. 132/13, Šimáčkova č. 1010/23 a 1011/25 a Přemyslovců č.  967/44     

v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 78. výzvy IROP, specifický cíl 2.5: 

Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení 

  

2) žádá 

  
městský obvod Mariánské Hory a Hulváky 

jako nositele projektu o zajištění veškerých úkonů spojených s přípravou projektu a předložením 

žádosti o dotaci a všech jejích příloh dle bodu 1) tohoto usnesení v souladu s podmínkami 

Integrovaného regionálního operačního programu 78. výzvy IROP, specifický cíl 2.5: Snížení 

energetické náročnosti v sektoru bydlení“, za předpokladu, že rada městského obvodu rozhodne 

kladně o předložení žádosti o dotaci uvedené v bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Patrik Hujdus, T: 30.06.2020 

 starosta městského obvodu 

  
 

RM_M 29 
Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě 
  
Usnesení číslo: 03825/RM1822/58 

(zn.předkl.) 
09 
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Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření dodatku č. 1 k Příkazní smlouvě ze dne 28. 6. 2018, ev. č. 2499/2018/OD, uzavřené 

mezi Statutárním městem Ostrava a společností Ostravské komunikace, a.s., se sídlem 

Novoveská 1266/25, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory, IČO 25396544, dle přílohy             

č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 30 
Návrh na záměr města změnit smlouvu o výpůjčce ev.č. 01481/2002/MJ 
ze dne 30.10. 2002. Návrh na záměr města pronajmout část pozemku           
v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 03826/RM1822/58 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru města změnit “Smlouvu o výpůjčce” ev. č. 01481/2002/MJ ze dne 30. 10. 2002,        

ve znění dodatků č. 1 - č. 4, jejímž předmětem je výpůjčka níže uvedených nemovitostí        

za účelem výstavby budovy Moravskoslezské vědecké knihovny, a to: 

- pozemek parc. č. 2634/6, ost. plocha - zeleň 

- pozemek parc. č. 3594/6, ost. plocha - ost. komunikace 

- pozemek parc. č. 2625/2, ost. plocha - ost. komunikace 

- část pozemku parc. č. 2634/8, ost. plocha - jiná plocha, o výměře 6 700 m2 

- část pozemku parc. č. 3594/5, ost. plocha - ost. komunikace, o výměře 40 m2 

- část pozemku parc. č. 3594/8, ost. plocha - ost. komunikace, o výměře 980 m2 

- část pozemku parc. č. 3594/9, ost. plocha - ost. komunikace, o výměře 300 m2 

- část pozemku parc. č. 2634/37, ost. plocha - jiná plocha, o výměře 135 m2 

vše v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (ul. 28. října) 

formou uzavření dodatku č. 5,  

kdy dojde ke zúžení předmětu výpůjčky 

a to  v čl. II. odst. 2b, u pozemku parc. č. 2625/2 na novou výměru 708,90 m2 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

2) rozhodla 

  
o záměru města 

pronajmout část pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostrava, a to parc. č. 2625/2,        

ost. plocha - ost. komunikace, o výměře 17,10 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava        
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(ul. 28. října), 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit  

  

 
RM_M 31 
Návrh na uzavření “Smluv o zřízení věcného břemene” v souvislosti       
se stavbami uvedenými v rozpočtu statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 03827/RM1822/58 

(zn.předkl.) 
05 

   
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

souhlasit a rozhodnout o uzavření “Smlouvy o zřízení věcného břemene”  v souvislosti         

se stavbou “Rekonstrukce vodovodu ul. Michálkovická a Petřvaldská” mezi povinným: 

Moravskoslezský kraj 

se sídlem ul. 28 října 117, 702 18 Ostrava 

IČO: 70890692 

zastoupený Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací 

se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava 

IČO: 00095711 

a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

souhlasit a rozhodnout o uzavření “Smlouvy o zřízení věcného břemene”   v souvislosti       

se stavbou “Rekonstrukce SSZ křižovatky č. 1021 Českobratrská x Sokolská třída” mezi 

povinným: 

Moravskoslezský kraj 

se sídlem ul. 28 října 117, 702 18 Ostrava 

IČO: 70890692 

zastoupený Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací 

se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava 

IČO: 00095711 

a 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 41/70  
  

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

souhlasit a rozhodnout o uzavření “Smlouvy o zřízení věcného břemene”  v souvislosti        

se stavbou “Veřejné osvětlení Ostrava - Heřmanice, ul. Vrbická” mezi povinným: 

Moravskoslezský kraj 

se sídlem ul. 28 října 117, 702 18 Ostrava 

IČO: 70890692 

zastoupený Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací 

se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava 

IČO: 00095711 

a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

souhlasit a rozhodnout o uzavření “Smlouvy o zřízení věcného břemene”  v souvislosti          

se stavbou “Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Proskovice, lokalita ul. Frankova -              

1. část” mezi povinným: 

Moravskoslezský kraj 

se sídlem ul. 28 října 117, 702 18 Ostrava 

IČO: 70890692 

zastoupený Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací 

se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava 

IČO: 00095711 

a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

dle přílohy č. 8 předloženého materiálu 
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5) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

souhlasit a rozhodnout o uzavření “Smlouvy o zřízení věcného břemene” v souvislosti          

se stavbou “Oprava kanalizace na ul. Olbrachtova” mezi povinným: 

Moravskoslezský kraj 

se sídlem ul. 28 října 117, 702 18 Ostrava 

IČO: 70890692 

zastoupený Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací 

se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava 

IČO: 00095711 

a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

dle přílohy č. 10 předloženého materiálu 

  

6) ukládá 

  
náměstkyni primátora Mgr. Zuzaně Bajgarové 

předložit návrhy dle bodu 1), 2), 3), 4) a 5) tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí  

  

 Vyřizuje: Ing. Jan Šrámek, T: 20.05.2020 

 vedoucí odboru investičního 

 
RM_M 32 
Návrh na uzavření “Smlouvy o poskytnutí finanční náhrady                
za odstraněné stromy” v souvislosti se stavbou “Prodloužení sběrače B 
do Radvanic” 
  
Usnesení číslo: 03828/RM1822/58 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o  uzavření ”Smlouvy o poskytnutí finanční náhrady za odstraněné stromy”  v souvislosti       

se stavbou “Prodloužení sběrače B do Radvanic” mezi vlastníkem: 

XXXX XXXX XXXXXXX XXX XXXXXXXX 

XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXXXX 

a 

statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 

IČO: 00845451 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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RM_M 33 
Žádost společnosti RWR s.r.o. o prodloužení termínu čerpání 
poskytnuté dotace plynoucí z uzavřených Veřejnoprávních smluv           
č. 1956/2019/ŠaS a č. 0282/2020/ŠaS 
  
Usnesení číslo: 03829/RM1822/58 

(zn.předkl.) 
91 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o prodloužení termínu čerpání a prodloužení termínu vyúčtování poskytnuté dotace 

a uzavření dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí neinvestiční účelové dotace      

č. 1956/2019/ŠaS se společnosti RWR s.r.o. dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o prodloužení termínu čerpání a prodloužení termínu vyúčtování poskytnuté dotace 

a uzavření dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové dotace č. 0282/2020/ŠaS 

se společností RWR s.r.o. dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
náměstkyni primátora Mgr. Andree Hoffmannové, Ph.D., 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrhy dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení na jeho 

zasedání dne 20.05.2020 

  

 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 20.05.2020 

 vedoucí odboru školství a sportu 

  
 

RM_M 34 
Návrh na uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí 
účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy                     
ev. č. 1009/2020/KVA 
  
Usnesení číslo: 03830/RM1822/58 

(zn.předkl.) 
87 

  
k usnesení č. 0807/ZM1822/13 
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Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o změně názvu projektu, termínů použití  dotace a  finančního vypořádání 

poskytnuté  účelové dotace organizaci Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina J.Á.Komenského,       

se sídlem Bajkalská 1247/10, 708 00  Ostrava - Poruba, IČO: 45210080 a rozhodnout o uzavření 

dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové dotace ev. č. 1009/2020/KVA 

uzavřené mezi statutárním městem Ostrava a výše uvedeným příjemcem dotace dle přílohy č. 3  

a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

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

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí bod 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 20.05.2020 

 vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit 

  
 

RM_M 35 
Návrh na záměr města vložit nemovitý a movitý majetek                  
v k.ú. Pustkovec, obec Ostrava, do základního kapitálu společnosti 
Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s. 
  
Usnesení číslo: 03831/RM1822/58 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem na záměr města vložit nemovité a movité věci do základního kapitálu 

společnosti Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s., se sídlem Technologická 372/2, 

Pustkovec, 708 00 Ostrava, IČO: 253 79 631, formou nepeněžitého vkladu, a to: 

- pozemek parc.č. 4685/9;  

- pozemek parc.č. 4685/11, jehož součástí je stavba č.p. 372 včetně kabelu VN pro trafostanici, 

trafostanice a věcí movité dle přílohy č. 2 předloženého materiálu; 

- část pozemku parc.č. 4685/19 o výměře 26 m2, která je dle geometrického plánu                 

č. 5757-79/2020 vyhotoveného pro k.ú. Pustkovec, obec Ostrava, oddělena a nově označena  

jako parc.č. 4685/144, včetně zpevněné plochy – vjezd na parkoviště a kanalizačních přípojek; 

- pozemek parc.č. 4685/21, jehož součástí je stavba č.p. 373 a věci movité, dle přílohy         

č. 3 předloženého materiálu; 

- část pozemku parc.č. 4685/22 o výměře 1348 m2, která je dle geometrického plánu             
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č. 5757-79/2020 vyhotoveného pro k.ú. Pustkovec, obec Ostrava, oddělena a označena jako 

parc.č. 4685/22 včetně kabelového vedení NN, kabelového rozvodu slaboproud, veřejného 

osvětlení areálu, zpevněné plochy - chodníky, vodovodní přípojky, přípojky NN, přípojky 

slaboproud; 

- pozemek parc.č. 4685/23 včetně zpevněné plochy – parkoviště; 

- pozemek parc.č. 4685/28, včetně vodovodní přípojky, kanalizační přípojky, kabelového 

rozvodu NN, kabelových rozvodů slaboproud, veřejného osvětlení areálu, přípojky NN, 

přípojky slaboproud; 

- pozemek parc.č. 4685/29 včetně kabelovodu VN - chránička pro bud. rozvody, kabelového 

vedení NN, kabelových rozvodů slaboproud, veřejného osvětlení areálu, přípojky dešťové 

kanalizace, vodovodní přípojky, přípojky slaboproud, zpevněné plochy – chodník; 

- pozemek parc.č. 4685/34 včetně veřejného osvětlení areálu a zpevněné plochy – chodníky; 

- pozemek parc.č. 4685/35 včetně vodovodní přípojky, přípojky splaškové kanalizace, 

zpevněné plochy – parkoviště; 

- pozemek parc.č. 4685/37 včetně vodovodní přípojky, přípojky vysokého napětí; 

- pozemek parc.č. 4685/64 včetně kabelového vedení  NN a vodovodní přípojky; 

- pozemek parc.č. 4685/76 včetně přípojky dešťové kanalizace a výtlačného kanalizačního 

řadu; 

- pozemek parc.č. 4685/79 včetně kabelového vedení NN a  přípojky dešťové kanalizace; 

- pozemek parc.č. 4685/80 včetně kabelového vedení NN a přípojky dešťové kanalizace; 

- pozemek parc.č. 4685/81; 

- pozemek parc.č. 4685/82 včetně kabelovodu VN - chránička pro budoucí rozvody, 

kabelového vedení NN, přípojek dešťové kanalizace a přípojky splaškové kanalizace; 

- pozemek parc.č. 4685/83; 

- pozemek parc.č. 4685/92; 

- pozemek parc.č. 4685/115; 

 - část pozemku parc.č. 4703/3 o výměře 13 m2, která je dle geometrického plánu                   

č. 5757-79/2020 vyhotoveného pro k.ú. Pustkovec, obec Ostrava, oddělena a nově označena            

jako parc.č. 4703/4 včetně zpevněné plochy – chodník; 

- část pozemku parc.č. 4703/3 o výměře 485 m2, která je dle geometrického plánu                 

č. 5757-79/2020 vyhotoveného pro k.ú. Pustkovec, obec Ostrava, oddělena a nově označena           

jako parc.č. 4703/5 včetně vodovodní přípojky, kanalizační přípojky, zpevněné plochy – 

chodník; 

- pozemek parc.č. 4704/9 včetně kanalizační přípojky; 

- část pozemku parc.č. 4704/40 o výměře 19 m2 a část pozemku parc.č.  4704/43 o výměře 

452 m2, které byly dle geometrického plánu. č. 5757-79/2020 vyhotoveného pro k.ú. Pustkovec, 

obec Ostrava, odděleny a sloučeny do pozemku označeného jako parc.č. 4704/40                

o výměře   471 m2 včetně zpevněné plochy – parkoviště a  kabelového  rozvodu veřejného 

osvětlení; 

- pozemek parc.č. 4704/24 včetně veřejného osvětlení areálu 

a zároveň si vyhrazuje právo vložit do základního kapitálu všechny tyto výše uvedené 

věci společně, nebo kteroukoliv z nich jednotlivě, případně i více uvedených věcí, a to vše        

za podmínky, že zpevněné plochy – chodníky, které se nacházejí na pozemku parc.č. 4685/22, 

budou vyňaty z pasportu místních komunikací 

a zároveň si vyhrazuje právo tento záměr kdykoliv zrušit 
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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_VZ 1 
Veřejná zakázka “MŠ Slezská Ostrava - rekonstrukce otopné soustavy”, 
poř. č. 65/2020 
  
Usnesení číslo: 03832/RM1822/58 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

“MŠ Slezská Ostrava - rekonstrukce otopné soustavy” v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava      

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 

VAE a.s. 

se sídlem: Kalusova 968/12, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 

IČO: 64610144 

za cenu nejvýše přípustnou 637.556,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 2 
Návrh na uzavření smlouvy o dílo k veřejné zakázce malého rozsahu         
na zpracování projektové dokumentace “Rekonstrukce hygienických 
místností v pravém křídle budovy Nové radnice” 
  
Usnesení číslo: 03833/RM1822/58 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o výběru zhotovitele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu                       

na zpracování projektové dokumentace včetně výkonu autorského dozoru pro realizaci 

stavby  “Rekonstrukce hygienických zařízení v pravém křídle budovy Nové radnice” dle přílohy 

č. 2 předloženého materiálu a to se zhotovitelem CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.,           
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Kafkova 1064/12, 702 00 Ostrava, IČO 05725674 za cenu nejvýše přípustnou 181.500,- bez 

DPH v souladu s cenovou nabídkou dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 3 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce a rozšíření kanalizace Kunčice           
a Kunčičky (PD+AD+IČ)”, poř. č. 195/2019 
  
Usnesení číslo: 03834/RM1822/58 

(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 realizaci veřejné zakázky 

“Rekonstrukce a rozšíření kanalizace Kunčice a Kunčičky (PD+AD+IČ)”, dle přílohy          

č. 1 předloženého materiálu 

  

2) jmenuje 

  
hodnotící komisi ve složení 

členové: 

1. Mgr. Radim Babinec - náměstek primátora 

2. Ing. David Kutý, MBA - OVAK, a.s. 

3. Ing. Jan Kotala - odbor investiční 

4. Ing. Jan Hanáček - odbor investiční 

5. Ing. Eva Seborská - odbor veřejných zakázek 

6. Mgr. Vladimír Plutko - odbor legislativní a právní 

náhradníci: 

1. Ing. František Kolařík - člen ZM 

2. Ing. Petr Gelnar - OVAK, a.s. 

3. Ing. Jan Šrámek - odbor investiční 

4. Ing. Luděk Janus - odbor investiční 

5. Ing. Tomáš Smolík - odbor veřejných zakázek 

6. 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: 30.09.2020 

 vedoucí odboru veřejných zakázek 
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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: 30.09.2020 

 vedoucí odboru veřejných zakázek 

  
 

RM_M 36 
Souhlas s uzavřením dodatku k “PARTNERSKÉ SMLOUVĚ” v rámci 
realizace mezinárodního projektu AIR TRITIA 
  
Usnesení číslo: 03835/RM1822/58 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 1713/ZM1418/27 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s uzavřením dodatku k “PARTNERSKÉ SMLOUVĚ” (ev. č. 2458/2017/OSR ) v rámci 

realizace mezinárodního projektu AIR TRITIA 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření dodatku k “PARTNERSKÉ SMLOUVĚ” (ev. č. 2458/2017/OSR)        

v rámci realizace mezinárodního projektu AIR TRITIA 

  

3) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

předložit k rozhodnutí zastupitelstvu města návrh dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 20.05.2020 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 
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RM_M 37 
Svěření pravomoci k uzavírání dodatků ke smlouvě o poskytování 
přístupu k českým technickým normám 
  
Usnesení číslo: 03836/RM1822/58 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) svěřuje 

  
Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím vedoucí odboru projektů IT služeb               

a outsourcingu, rozhodoval o uzavírání dodatků ke Smlouvě ev. č. 2114/2018/IT o poskytování 

přístupu k českým technickým normám ve formátu *pdf  prostřednictvím online služby pro více 

uživatelů s Českou agenturou pro standardizaci, státní příspěvkovou organizací, se sídlem 

Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1, IČO 06578705, do maximální výše plnění ze smlouvy 

ve výši 300.000,- Kč 

  

 Vyřizuje: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, T: 30.06.2020 

 vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu 

  
 

RM_M 38 
Návrh na uzavření smlouvy o outsourcingu s příspěvkovou organizací 
Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava         
a společností Ovanet a.s. 
  
Usnesení číslo: 03837/RM1822/58 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy o poskytování služeb outsourcingu informačních technologií příspěvkové 

organizaci Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková 

organizace, se sídlem Ostrava, 71200, Muglinov, Hladnovská 751/119, 

IČO: 70631808 společností Ovanet a.s., se sídlem Hájkova 1100/13, 702 00 

Ostrava Přívoz, IČO: 25857568 za cenu, která v roce 2020 nepřesáhne 290 000,- Kč bez DPH  

a v letech následujících nepřesáhne 270 000,- Kč bez DPH za období jednoho roku, dle přílohy  

č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 39 
Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci 
projektu CLAIRO 
  
Usnesení číslo: 03838/RM1822/58 

(zn.předkl.) 
38 
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k usnesení č. 00960/RM1822/16 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s podáním “Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje - individuální”  

dle “Dohody o partnerské spolupráci” projektu CLAIRO realizovaného z prostředků ERDF 

prostřednictvím programu Urban Innovative Actions dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy – odboru strategického rozvoje  

zajistit předložení žádosti o dotaci a všech jejích příloh dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 15.05.2020 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
 

RM_M 40 
Návrh schválení žádostí o peněžitou pomoc do výše 20 000 Kč         
pro zmírnění dopadů krizového opatření v souvislosti s epidemií 
COVID-19 - VIII. kolo. 
  
Usnesení číslo: 03839/RM1822/58 

(zn.předkl.) 
 

  
k usnesení č. 03793/RM1822/57 
  
Rada města 

  
1) revokuje 

  
svá usnesení: 

č. 03793/RM1822/57 ze dne 5. 5. 2020 v bodě 2 v části žádosti o podporu č. G1502 subjektu 

Lucie Václavíková, IČO: 8748535, se sídlem: DR. Martínka 1590/6, 700 30, Hrabůvka, 

č. 03737/RM1822/56 ze dne 28.04.2020 v bodě 5 v části žádosti o podporu N534 subjektu  

100 CZK KL OSTRAVA s.r.o., IČ: 04902220, se sídlem: Gotthardská 25/7, 160 00, Praha 6 - 

Bubeneč, 

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, a to subjektům a ve výši, jak je uvedeno 

v příloze č. 2 předloženého materiálu 

  

4) 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: 15.05.2020 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 41 
Návrh na výpověď smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání   
ze dne 9. 5. 2016 - Pekařství BOČEK Krmelín s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 03840/RM1822/58 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně pronajímatele vypovědět smluvní vztah založený “Smlouvou o nájmu prostoru 

sloužícíhc k podnikání ze dne 9. 5. 2016”, jejímž předmětem je pronájem prostoru sloužícího   

k podnikání o výměře  18,4 m2, včetně společných prostor, umístěného v I.NP budovy č.p. 3127, 

objekt občanského vybavení, která stojí na pozemku parc. č. 192/2, parc. č. 192/8, parc. č. 192/9, 

parc. č. 192/3, parc. č. 192/5, parc. č. 192/6, parc. č. 192/4 a parc. č. 192/7 v k.ú. Moravská 

Ostrava, obec Ostrava, s nájemcem 

Pekařství BOČEK Krmelín s.r.o., IČO: 294 57 572, se sídlem Brušperská 78, 739 24 Krmelín, 

v souladu s ustanovením čl. III. výše uvedené smlouvy 

dle návrhu výpovědi, která je přílohou č. 2 předloženého materiálu 
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RM_M 42 
Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o koupi pozemků v SPZ 
Ostrava - Mošnov 
  
Usnesení číslo: 03841/RM1822/58 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem prodat 

- pozemek p. p. č. 1325/5 

- pozemek p. p. č. 1366/18 

- pozemek p. p. č. 1367/3 

vše v k. ú. Mošnov, obec Mošnov 

do vlastnictví OSTRAVA AIRPORT MULTIMODAL PARK s.r.o., se sídlem 28. října 3346/91, 

Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 289 38 186 

za dohodnutou kupní cenu ve výši 285.125,42 Kč + DPH ve výši 59.876,34 Kč 

a s návrhem uzavřít kupní  smlouvu dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

3) 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 43 
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 
  
Usnesení číslo: 03842/RM1822/58 

(zn.předkl.) 
40 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

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

do vlastnictví právnické osoby Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, IČO 70631816, 
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se sídlem Bohumínská 1056/71, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava, v celkové výši 123.600,76 Kč 

(dle přílohy č. 1 předloženého materiálu) 

  

2) ukládá 

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

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

usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 12.05.2020 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
 

RM_M 44 
Návrh na souhlas se stavbou, návrh na uzavření nájemních smluv 
  
Usnesení číslo: 03843/RM1822/58 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
pro stavbu “13044 - I/58 Ostrava ul. Plzeňská, most ev. č. 58-029..2” s dočasným záborem 

pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

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

p. p. č. 136/5 - ostatní plocha, dráha 

p. p. č. 612/73 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

p. p. č. 612/75 - ostatní plocha, dráha 

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

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

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

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

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

pro investora: 

Ředitelství silnic a dálnic ČR 

se sídlem Praha 4, Na Pankráci 546/56, PSČ 140 00 

IČO: 659 93 390 

dle situace z projektové dokumentace, která je přílohou č. 2 předloženého materiálu 
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2) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu k pozemkům v k. ú. Zábřeh nad Odrou,      

obec Ostrava, a to: 

p. p. č. 612/73 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 30 m2 

části p. p. č. 136/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 40 m2 

části p. p. č. 136/5 - ostatní plocha, dráha o výměře 93 m2 

části p. p. č. 612/75 - ostatní plocha, dráha o výměře 99 m2 

části p. p. č. 613/50 - ostatní plocha, zeleň o výměře 182 m2 

části p. p. č. 613/96 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 10 m2 

části p. p. č. 1226/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 49 m2 

části p. p. č. 1226/6 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 50 m2 

s nájemcem: 

Ředitelství silnic a dálnic ČR 

se sídlem Praha 4, Na Pankráci 546/56, PSČ 140 00 

IČO: 659 93 390 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
na straně nájemce uzavřít nájemní smlouvu k pozemku parc. č. 3918/2 - zastavěná plocha         

a nádvoří v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 

s pronajímatelem: 

Asental Land, s. r. o. 

se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Gregorova 2582/3, PSČ 702 00 

IČO: 277 69 143 

dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 45 
Zpráva o činnosti statutárního města Ostravy od vyhlášení krizového 
stavu 
  
Usnesení číslo: 03844/RM1822/58 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 
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1) bere na vědomí 

  
zprávu o činnosti statutárního města Ostravy od vyhlášení krizového stavu s úpravou 

 

2) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

předložit zprávu dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu města 

  

 Vyřizuje: Mgr. Bc. Michal Bayer, T: 20.05.2020 

 vedoucí odboru kancelář primátora 

  
 

RM_M 46 
Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene 
  
Usnesení číslo: 03845/RM1822/58 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně vlastníka uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - umístění, 

zřízení, provozování, údržbu, opravy a odstranění plynárenského zařízení - STL plynovodu  

dn 315 k pozemku parc. č. 302/31 - zahrada v k.ú. Hrušov, obec Ostrava 

s budoucím oprávněným: 

GasNet, s.r.o. 

se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 272 95 567 

a investorem: 

CONTERA Investment VIII s.r.o. 

se sídlem Černokostelecká 2247, 251 01 Říčany, IČO: 055 18 849 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 47 
Organizační zabezpečení hodnocení hospodaření a činnosti 
příspěvkových organizací zřízených SMO za rok 2019 - úprava 
  
Usnesení číslo: 03846/RM1822/58 

(zn.předkl.) 
07 
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k usnesení č. 03140/RM1822/46 
k usnesení č. 03368/RM1822/49 
k usnesení č. 03469/RM1822/51 
  
Rada města 

  
1) ruší 

  
hodnocení hospodaření a činnosti příspěvkových organizací zřízených SMO za rok 2019       

v termínech a rozsahu dle usnesení č. 03368/RM1822/49 ze dne 25.2.2020 s úpravou 

  

2) schvaluje 

  
časový harmonogram konání komisí hodnotících hospodaření a činnost příspěvkových 

organizací zřízených SMO za rok 2019 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

3) souhlasí 

  
se složením hodnotících komisí dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

4) ukládá 

  
ředitelům příspěvkových organizací zajistit předání rozborových materiálů nově určeným 

členům rozborových komisí do 18.5.2020 

  

 Vyřizuje: ředitelé příspěvkových organizací  T: 18.05.2020 

  

  
5) ukládá 

  
ředitelům příspěvkových organizací předložit rozborové komisi odhad dopadů opatření přijatých 

v souvislosti s epidemií COVID-19 na hospodaření organizace 

  

 Vyřizuje: ředitelé příspěvkových organizací T: 18.05.2020 

  

  
 

RM_M 48 
Občanský podnět k vydání obecně závazné vyhlášky regulující 
provozování zastavárenské činnosti 
  
Usnesení číslo: 03847/RM1822/58 

(zn.předkl.) 
28 

   
Rada města 
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1) projednala 

  
občanský podnět k vydání obecně závazné vyhlášky regulující provozování zastavárenské 

činnosti na části území statutárního města Ostravy dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

předložit podnět dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu města k projednání 

  

 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, MPA, T: 20.05.2020 

 vedoucí odboru legislativního a právního 

  
 

RM_M 49 
Návrh na záměr města změnit pachtovní smlouvu ev. č.0726/2020/MJ 
formou uzavření dodatku 
  
Usnesení číslo: 03848/RM1822/58 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) ruší 

  
své usnesení č. 03647/RM1822/55 ze dne 14. 4. 2020 ve věci záměru města změnit pachtovní 

smlouvu ev. č. 0726/2020/MJ ze dne 27. 2. 2020 

  

2) rozhodla 

  
o záměru města změnit pachtovní smlouvu ev. č. 0726/2020/MJ ze dne 27. 2. 2020, jejímž 

předmětem je pacht nemovitých věcí v k ú. Mošnov, obec Mošnov, formou dodatku č. 1 z 

důvodu změny v čl. II. Předmět a účel pachtu, odst. 1, (úprava předmětu  pachtu vzhledem 

ke změnám parcelních čísel části propachtovaných pozemků a výměr těchto pozemků na 

základě geometrického zaměření), spočívající 

a) ve vypuštění níže uvedených pozemků z předmětu pachtu, a to: 

- pozemku parc. č. 1290/1 o výměře 29 781 m2, 

- pozemku parc. č. 1290/2 o výměře 126 699 m2, 

- pozemku parc. č. 1309/4 o výměře 52 482 m2, 

- pozemku parc. č. 1309/1 o výměře 23 020 m2, 

- pozemku parc. č. 1332/11 o výměře 1 903 m2, 

- pozemku parc. č. 1332/14 o výměře 17 507 m2, 
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a  

b) v rozšíření předmětu pachtu o: 

- pozemek parc. č. 1290/21 o výměře 27 596 m2, 

- pozemek parc. č. 1290/24 o výměře 116 134 m2, 

- pozemek parc. č. 1309/21 o výměře 43 815 m2, 

- pozemek parc. č. 1309/23 o výměře 14 175 m2, 

- pozemek parc. č. 1332/116 o výměře 1 463 m2, 

- pozemek parc. č. 1332/117 o výměře 17 052 m2, 

  

a dále z důvodu změny čl. IV. Pachtovné odst. 1 (úprava z důvodu změny výměry předmětu 

pachtu) 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
RM_M 50 
Návrh na uzavření dohody smluvních stran o změně smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti evid. č. 1926/2018/MJ ze dne 18. 5. 2018 
  
Usnesení číslo: 03849/RM1822/58 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně vlastníka uzavřít dohodu smluvních stran o změně smlouvy o budoucí smlouvě         

o zřízení služebnosti evid. č. 1926/2018/MJ ze dne 18. 5. 2018 s budoucím oprávněným: 

ALGECO s.r.o. 

se sídlem Spytihněv, Olšík 586, PSČ 76364 

IČO 255 20 334 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 51 
Rozhodnutí o dalším vývoji společnosti EKOVA ELECTRIC a.s. 
  
Usnesení číslo: 03850/RM1822/58 

(zn.předkl.) 
45 

  
Rada města 
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1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o řešení aktuální situace společnosti EKOVA ELECTRIC a.s. formou vstupu 

strategického partnera dle předloženého materiálu 

 

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o zpracování návrhu transakční dokumentace s investorem ŠKODA 

TRANSPORTATION a.s. 

  

3) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

předložit zastupitelstvu města návrh dle bodu 1) a 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Daniel Morys, MBA, T: 20.05.2020 

 předseda představenstva obchodní společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. 

  
 

RM_M 52 
Žádosti o finanční pomoc ve výši 20.000,00 Kč pro neziskové organizace 
ke zmírnění dopadů krizových opatření v souvislosti s epidemií 
COVID-19 
  
Usnesení číslo: 03851/RM1822/58 

(zn.předkl.) 
91 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí finanční pomoci určené neziskovým organizacím pro zmírnění dopadů krizových 

opatření v souvislosti s epidemií COVID - 19, a to ve výši 20.000,00 Kč každému subjektu 

uvedenému v příloze č. 1 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
o neposkytnutí finanční pomoci určené neziskovým organizacím pro zmírnění dopadů krizových 

opatření v souvislosti s epidemií COVID - 19 subjektům dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 
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3) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

s n i ž u j e 

rozpočtová rezerva 

na § 6409, pol. 5901, ORJ 120                    o      400 tis. Kč 

z v y š u j í 

neinvestiční transfery neziskovým organizacím 

na § 3900, pol. 5221, ÚZ 5213, ORJ 120   o         60 tis. Kč 

na § 3900, pol. 5222, ÚZ 5213, ORJ 120   o       340 tis. Kč 

  

4) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 12.05.2020 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
5) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

zaslat finanční pomoc subjektům ve výši 20.000,00 Kč dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

na účty subjektů uvedených v žádostech o peněžitou pomoc 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 18.05.2020 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 53 
Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce na pozemky v k.ú. Staré Hamry 2, 
obec Ostravice a návrh na uzavření smlouvy o zřízení práva stavby      
k pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy v k.ú.           
Staré Hamry 2, obec Ostravice 
  
Usnesení číslo: 03852/RM1822/58 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
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1) rozhodla 

  
na straně půjčitele uzavřít smlouvu o výpůjčce k nemovitým věcem: 

- pozemku p. p. č. 983/1, ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, o výměře 6304 m2, 

- pozemku p. p. č. 983/10, ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, o výměře 364 m2, 

 vše v k. ú. Staré Hamry 2, obec Ostravice, 

s vypůjčitelem Junák - český skaut, Moravskoslezský kraj, z.s., IČO: 70630267, sídlem 

Syllabova 1269/16, Vítkovice, 703 00  Ostrava, 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

2) souhlasí 

  
s návrhem uzavřít smlouvu o zřízení práva stavby k pozemku p.p.č. 4515 ostatní plocha, jiná 

plocha o výměře 252 m2 v k.ú. Staré Hamry 2, obec Ostravice, ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy 

s 

Junák - český skaut, Moravskoslezský kraj, z.s., Syllabova 1269/16, Vítkovice, 703 00 Ostrava, 

zastoupený JUDr. Václavem Dobrozemským, předsedou krajské rady, IČO: 70630267 

dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

předložit návrh dle bodu 2) tohoto usnesení k rozhodnutí zastupitelstva města 

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 20.05.2020 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 54 
Návrh na záměr prodeje nemovitostí v SPZ Ostrava - Mošnov 
  
Usnesení číslo: 03853/RM1822/58 

(zn.předkl.) 
08 

  
k usnesení č. 0783/ZM1822/13 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat: 

- část pozemní komunikace se zpevněným povrchem s funkcí chodníku pro pěší a cyklistické 

stezky nacházející se na části pozemku p.p.č. 1339/16 

- část pozemní komunikace se zpevněným povrchem  nacházející se na části pozemku p.p.č. 
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1339/17 o výměře 546 m2, která je dle geometrického plánu č. 1604-23/2020  oddělena a nově 

označena jako pozemek p.p.č. 1339/114 

vše v k.ú. Mošnov, obec Mošnov 

a zároveň doporučuje zastupitelstvu města, aby si vyhradilo právo prodat shora uvedené části 

pozemních komunikací společně, nebo kteroukoliv z nich jednotlivě, přičemž  zároveň 

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

  

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 55 
Návrh: “Podmínky Programu na zachování a obnovu kulturních památek 
a významných městských staveb z rozpočtu statutárního města 
Ostravy”, včetně výzvy a jejich vyhlášení 
  
Usnesení číslo: 03854/RM1822/58 

(zn.předkl.) 
89 

  
k usnesení č. 03594/RM1822/53 
  
Rada města 

  
1) revokuje 

  
své usnesení č. 3594/RM1822/53 ze dne 31.3.2020 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

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

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

materiálu 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o vyhlášení dotačního Programu na zachování a obnovu kulturních památek        
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a významných městských staveb z rozpočtu statutárního města Ostravy” - dle přílohy          

č. 1 předloženého materiálu 

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

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

materiálu 

  

5) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

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

č. 2 předloženého materiálu 

  

6) ukládá 

  
náměstkyni primátora Mgr. Zuzaně Bajgarové 

předložit zastupitelstvu města ke schválení bod 2) a 4) tohoto usnesení a k rozhodnutí bod 3) a 5) 

tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing.arch. Cyril Vltavský, MPA, T: 20.05.2020 

 vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu 

  
 

RM_M 56 
Návrh na poskytnutí investičních dotací spolkům ,,TJ UNIE HLUBINA 
z.s.” a TJ Start Ostrava - Poruba, z.s. 
  
Usnesení číslo: 03855/RM1822/58 

(zn.předkl.) 
91 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy spolku ,,TJ 

UNIE HLUBINA z.s.”, IČO: 43965628 se sídlem Gajdošova 2287/31, 702 00 Ostrava - 

Moravská Ostrava na projekt ,,Modernizace a rozšíření sportovního areálu Hlubina - objekt 

zázemí FH”, ve výši maximálně 20% z konečné ceny projektu, maximálně však 7 500 000 Kč   

a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí  investiční dotace mezi statutárním městem 

Ostrava a shora uvedeným subjektem, za podmínky spolufinancování projektu z rozpočtu 
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Mob  Moravská Ostrava a Přívoz ve výši 500 000 Kč, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy spolku TJ Start 

Ostrava - Poruba, z.s., IČO: 44740344 se sídlem Slavíkova 6055/14, 708 00 Ostrava - Poruba  

na projekt ,,Tenisová akademie TJ Start Ostrava - Poruba”, ve výši maximálně 10% z konečné 

ceny projektu, maximálně však 2 100 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy                 

o poskytnutí  investiční dotace mezi statutárním městem Ostrava a shora uvedeným subjektem, 

za podmínky spolufinancování projektu z rozpočtu Mob  Poruba ve výši 500 000 Kč,          

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

snižuje rozpočtová rezerva 

na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 9 600 tis. Kč 

zvyšují investiční transfery 

na § 3419, pol. 6322, ORJ 161 o 9 600 tis. Kč 

  

4) ukládá 

  
náměstkyni primátora Mgr. Andree Hoffmannové, Ph.D., 

předložit návrh dle bodu 1) - 3) tohoto usnesení k rozhodnutí a schválení zastupitelstvu města  

na jeho jednání dne 20.5.2020 

  

 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 20.05.2020 

 vedoucí odboru školství a sportu 

  
 

RM_M 57 
Návrh na záměr města prodat pozemky ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy v k. ú. Mošnov, obec Mošnov a vyhlášení výzvy pro podání 
nabídek na využití území v Malé rozvojové zóně Ostrava - Mošnov 
  
Usnesení číslo: 03856/RM1822/58 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
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1) souhlasí 

  
se záměrem města prodat níže uvedené pozemky ve vlastnictví statutárního města Ostrava      

v k. ú. Mošnov, obec Mošnov, včetně všech součástí a příslušenství: 

a) Pozemky 

- p.p.č. 855/8 

- p.p.č. 943/1 

- p.p.č. 1239/3 

- p.p.č. 1239/15 

- p.p.č. 1239/23 

- p.p.č. 1239/24 

- p.p.č. 1239/25 

- p.p.č. 1239/26 

- p.p.č. 1239/27 

- p.p.č. 1239/28 

- p.p.č. 1239/29 

- p.p.č. 2093/74 

- p.p.č. 2093/75 

- část pozemku p.p.č. 1152 o výměře 2 614 m2, označená jako pozemek p.p.č. 1152/1 

- část pozemku p.p.č. 1152 o výměře  56 m2, označená jako pozemek p.p.č. 1152/2  

- část pozemku p.p.č. 1152 o výměře 55 m2, označená jako pozemek 1152/3 

- část pozemku p.p.č. 1146/1 o výměře 4 579 m2, označená jako pozemek 1146/1 

- část pozemku p.p.č. 1146/1 o výměře 151 m2, označená jako pozemek 1146/11 

dle GP č.1640-65a/2020 vyhotovený pro k.ú. Mošnov, obec Mošnov 

b) Pozemky ve zjednodušené evidenci – parcely původ Pozemkový katastr (PK) 

- č. 883 

- č. 884/1 

- č. 884/2 

- č. 885 

- č. 886 

- č. 887 

- č. 888 

- č. 891 

- č. 892 

- č. 893 

- č. 894 

- č. 923 

- č. 924 

- č. 925 

- č. 943/2 

- č. 947/1 

- část pozemku ve zjednodušené evidenci – parcely původ Pozemkový katastr (PK) č. 943/3 

   o výměře 3 848 m2, označená jako pozemek č. 943/3 

- část pozemku ve zjednodušené evidenci – parcely původ Pozemkový katastr (PK) č. 947/4 

  o výměře 922 m2, označená jako pozemek č. 947/4 
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dle GP č.1640-65a/2020 vyhotovený pro k.ú. Mošnov, obec Mošnov 

c) Pozemky ve zjednodušené evidenci – parcely původ Přídělový plán nebo jiný podklad (GP) 

- č. 899 

- č. 900/1 

- č. 900/2 

- č. 901 

- č. 904 

- č. 905 

- č. 906 

- č. 907/1 

- č. 911/1 

- č. 912/1 

- č. 912/2 

- č. 912/3 

- č. 913 

- č. 916 

- č. 917 

- č. 918 

- č. 919 

- č. 920 

- č. 928/1 

- č. 928/2 

- č. 943/1  díl 1 

- č. 943/1  díl 3 

- č. 945 

- č. 1159 

d) Pozemky 

- p.p.č. 1444 

- p.p.č. 1446 

- p.p.č. 1449 

- p.p.č. 1450 

- část pozemku p.p.č. 822/4 o výměře 70 642 m2, označená jako pozemek p.p.č. 822/4 

- část pozemku p.p.č. 947/3  o výměře 2 693 m2, označená jako pozemek p.p.č. 947/3 

- část pozemku p.p.č. 1153 o výměře 1 728 m2, označená jako pozemek p.p.č. 1153/1 

dle GP č.1640-65a/2020 vyhotovený pro k.ú. Mošnov, obec Mošnov 

- část pozemku p.p.č. 855/1 o výměře 5 009 m2, označená jako pozemek p.p.č.855/1 

dle GP č.1640-65b/2020 vyhotovený pro k.ú. Mošnov, obec Mošnov 

a to za podmínky, že se statutární město Ostrava stane vlastníkem pozemků uvedených v tomto 

bodě d) 

a s oznámením záměru prodeje a výzvy k podání nabídek dle přílohy č. 2 

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

k podání nabídek zrušit 
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2) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodu 1) usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 20.05.2020 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 20.05.2020 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
 

RM_VZ 4 
Veřejná zakázka “Parkoviště Ostrava - Přívoz u smyčky Hlučínská”, 
poř.č. 004/2020 
  
Usnesení číslo: 03857/RM1822/58 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 03222/RM1822/47 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na základě zprávy o hodnocení nabídek o výběru dodavatele a o uzavření smlouvy dle přílohy   

č. 3 předloženého materiálu, za podmínky předložení dokladů a zjištění údajů                       

o skutečném majiteli dle § 122 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném 

znění, na realizaci stavby ”Parkoviště Ostrava - Přívoz u smyčky Hlučínská” v k.ú. Přívoz,       

obec Ostrava, s účastníkem poř. č. 3: 

JANKOSTAV s.r.o. 

se sídlem: Štěpaňákova 714/31, 719 00 Ostrava 

IČO: 25855581 

za cenu nejvýše přípustnou 19.256.565,58 Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 5 
Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ev. č. 
3598/2019/ÚHAaSŘ/VZKÚ, uzavřené s re:architekti studio s.r.o.          
na změnu termínu odevzdání studie 
  
Usnesení číslo: 03858/RM1822/58 

(zn.předkl.) 
89 
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Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na zpracování studie “Revitalizace lokalita Bedřiška” 

ev. č. 3598/2019/ÚHAaSŘ/VZKÚ, mezi statutárním městem Ostrava a re:architekti studio s.r.o., 

se sídlem Bělohorská 193/149, Břevnov, 169 00 Praha 6, IČO: 05559022, dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
útvaru hlavního architekta a stavebního řádu 

zajistit potřebné úkony dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing.arch. Cyril Vltavský, MPA, T: 29.05.2020 

 vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu 

  
 

RM_VZ 6 
Veřejná zakázka “Parkoviště Ostrava - Přívoz u smyčky Hlučínská - TDS 
a BOZP”, poř. č. 53/2020 
  
Usnesení číslo: 03859/RM1822/58 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

technického dozoru stavebníka a výkon funkce koordinátora BOZP při realizaci stavby 

“Parkoviště Ostrava - Přívoz u smyčky Hlučínská” v k.ú. Přívoz, obec Ostrava, dle přílohy      

č. 1 předloženého materiálu se společností: 

Road control system a.s. 

se sídlem: Sládkova 1920/14, 702 00 Ostrava 

IČO: 27796558 

za cenu nejvýše přípustnou 447.360,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 7 
Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy   
o dílo na zpracování studie proveditelnosti stavby “Odstranění výpusti 
Poštulkova” v k. ú. Heřmanice, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 03860/RM1822/58 

(zn.předkl.) 
05 
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Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo na zpracování studie 

proveditelnosti stavby “Odstranění výpusti Poštulkova” v k. ú. Heřmanice, obec Ostrava       

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 

Ostravské vodárny a kanalizace a.s. 

Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava - Moravská Ostrava 

IČO: 45193673 

za cenu nejvýše přípustnou 278 600,00 Kč bez DPH + DPH v zákonné výši dle přílohy          

č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 8 
Veřejná zakázka “Revitalizace knihovny Podroužkova - interiér”,      
poř.č. 015/2020 
  
Usnesení číslo: 03861/RM1822/58 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 03514/RM1822/51 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na základě zprávy o hodnocení nabídek o výběru dodavatele a o uzavření smlouvy dle přílohy  

č. 3 předloženého materiálu, za podmínky předložení dokladů a zjištění údajů                      

o skutečném majiteli dle § 122 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném 

znění, na dodávku a instalaci vybavení pro stavbu „Revitalizace knihovny na ul. Podroužkova, 

Ostrava – Poruba, rekonstrukce vnitřních prostor“ v k.ú. Poruba - Sever, obec Ostrava,          

s účastníkem poř. č. 3: 

Dřevozpracující výrobní družstvo 

se sídlem: Stromořadní 1098, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou 

IČO: 00030520 

za cenu nejvýše přípustnou 5.334.912,- Kč bez DPH 
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RM_VZ 9 
Návrh na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě 3663/2017/OI„Rekonstrukce 
historické budovy bývalých jatek pro účely galerie Plato Ostrava“ 
  
Usnesení číslo: 03862/RM1822/58 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ev.č. 3663/2017/OI, jejímž předmětem                    

je “Rekonstrukce historické budovy bývalých jatek pro účely galerie Plato Ostrava”, a to s KWK 

PROMES Arch. Robert Konieczny,se sídlem ul. Koszarowa 1/22, 40-068 Katowice, 

Polska,  REGON: 277906480, NIP: 9541532411   a společností MS-projekce s.r.o., se sídlem 

Erbenova 509/5, 703 00 Ostrava –Vítkovice, IČO 25872494, dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu, a to z důvodů dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

 
 


