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Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 19.05.2020 
  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název zn.předkl. 

03863/RM1822/59 RM_M 0 Schválení programu 59. schůze rady města konané 

dne 19.05.2020 

35 

03864/RM1822/59 RM_M 1 Uzavření Dodatku ke smlouvě o poskytování 

služby BUSINESS 24 v České spořitelně, a.s. 

07 

03865/RM1822/59 RM_M 2 Ukončení projektu Komunitní centrum - VŠICHNI 

SPOLU 

50 

03866/RM1822/59 RM_M 3 Návrh na změnu stanovených podmínek                 

pro čerpání a vyúčtování investičních                

a neinvestičních příspěvků poskytnutých 

organizaci Čtyřlístek - centrum pro osoby                   

se zdravotním postižením Ostrava 

41 

03867/RM1822/59 RM_M 4 Návrh dohody o plné moci se spol. PMB-ZOS 

s.r.o. k odstranění části veřejné kanalizace               

ve vlastnictví statutárního města Ostravy 

08 

03868/RM1822/59 RM_M 5 Návrh na zřízení služebnosti a uzavření smlouvy  

o zřízení služebnosti pro oprávněné: OVANET a.s. 

a CETIN a.s. 

08 

03869/RM1822/59 RM_M 6 Časosběrné snímání průběhu stavby 

„Rekonstrukce historické budovy bývalých jatek 

pro účely galerie Plato Ostrava“ 

05 

03870/RM1822/59 RM_M 7 Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Ing. Davida 

Witosze, člena rady města, do Polska (Katowice) 

ve dnech 05.03.2020 a 06.03.2020 

71 

03871/RM1822/59 RM_M 8 Návrh na uzavření pachtovní smlouvy na pozemky 

v k. ú. Uherský Ostroh, obec Uherský Ostroh 

08 

03872/RM1822/59 RM_M 9 Návrh na naložení s neupotřebitelným majetkem 

statutárního města Ostravy v užívání Městské 

policie Ostrava 

25 

03873/RM1822/59 RM_M 10 Návrh na souhlas s umístěním staveb pro městské 

obvody 

08 

03874/RM1822/59 RM_M 11 2. poskytnutí finančních prostředků z účelové 

rezervy na rozvoj a obnovu bytového fondu                 

ve vlastnictví SMO a z účelové rezervy                    

na předfinancování a spolufinancování projektů 

08 

03875/RM1822/59 RM_M 12 Návrh na uzavření Smlouvy o poskytování služeb 

Outsourcingu telefonních služeb se společností 

OVANET a.s. z důvodu aktualizace údajů 

obsažených v původní smlouvě                      

č. 1038/2004/HO/LPO uzavřené dne 22. 6. 2004            

a ve znění dodatků č. 1-6, týkajících                  

se legislativních změn a upřesnění jednotlivých 

práv     a povinností smluvních stran 
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03876/RM1822/59 RM_M 13 Návrh na uzavření smlouvy o dílo na realizaci 

náhradní výsadby a související následné péče             

pro stavbu ORG 3259 „Stavební úpravy Jantarové 

stezky v k.ú. Martinov ve Slezsku“ se zhotovitelem 

Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o. 

05 

03877/RM1822/59 RM_M 14 Návrh na zrušení části usnesení 54. rady města         

č. 03616/RM1822/54 ze dne 07.04.2020 o uzavření 

“Smlouvy o zřízení služebnosti” a o uzavření 

“Smlouvy o zřízení služebnosti” v souvislosti              

se stavbou zahrnutou do rozpočtu statutárního 

města Ostravy 

05 

03878/RM1822/59 RM_M 15 Návrh na zrušení a návrh na záměr města 

pronajmout část pozemku v k.ú. Mariánské Hory, 

obec Ostrava 

08 

03879/RM1822/59 RM_M 16 Návrh na zřízení věcného břemene a návrh              

na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene 

pro společnost GasNet, s.r.o. 

08 

03880/RM1822/59 RM_M 17 Návrh na záměr města pronajmout části pozemků  

v k. ú. Přívoz, v k. ú. Poruba a v k. ú. Moravská 

Ostrava, obec Ostrava 

08 

03881/RM1822/59 RM_M 18 Návrh na souhlas s umístěním staveb                      

do ochranného pásma dešťové a splaškové 

kanalizace ve vlastnictví statutárního města 

Ostrava, souhlas se zrušením části stávající 

dešťové kanalizace, souhlas s realizací navržených 

úprav v rámci přeložek dešťové a splaškové 

kanalizace a vodovodu, souhlas s napojením nové 

dešťové kanalizace, vše v k.ú. Mošnov, obec 

Mošnov, pro Ředitelství silnic a dálnic České 

republiky, státní příspěvková organizace 

08 

03882/RM1822/59 RM_M 19 Návrh na uzavření Smlouvy o poskytování služeb 

se společností OVANET a.s. z důvodu aktualizace 

údajů obsažených v původní smlouvě                     

č. 1082/2005/HO o poskytování telekomunikační 

služby uzavřené dne 29. 4. 2005, ve znění dodatku 

č. 1, týkajících se upřesnění jednotlivých práv                

a povinností smluvních stran včetně aktualizace 

seznamu telefonních čísel provozovaných 

poskytovatelem služby 

84 

03883/RM1822/59 RM_M 20 Udělení předchozího souhlasu s nabytím daru         

do vlastnictví Janáčkovy filharmonie Ostrava, p.o. 

42 

03884/RM1822/59 RM_M 21 Udělení předchozího souhlasu s uzavřením 

smlouvy o nájmu nemovité věci mezi ČR-Úřadem 

pro zastupování státu ve věcech majetkových           

a Lidovou konzervatoří a Múzickou školou, p. o. 

42 

03885/RM1822/59 RM_M 22 Úprava rozpočtu 
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03886/RM1822/59 RM_M 23 ITI - ostravské aglomerace - výzvy k předkládání 

projektových záměrů 

38 

03887/RM1822/59 RM_M 24 Zahájení přípravy projektu Střediska volného času 

Korunka, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková 

organizace (IČO 75080508), „Řemeslná dílna             

v Korunce”, a to ve Středisku turistiky, na ul.           

B. Martinů v Ostravě-Porubě 

42 

03888/RM1822/59 RM_M 25 Aktualizace Provozního řádu pro útulek pro psy       

v Ostravě - Třebovicích 

80 

03889/RM1822/59 RM_M 26 Žádost Domu dětí a mládeže, Ostrava - Poruba, 

příspěvkové organizace, a Střediska volného času, 

Ostrava - Zábřeh, o prominutí odvodu za porušení 

rozpočtové kázně 

91 

03890/RM1822/59 RM_M 27 Plán činnosti Městského ateliéru prostorového 

plánování a architektury, příspěvkové organizace 

na rok 2020 

38 

03891/RM1822/59 RM_MZP 1 Návrh dodatku č. 4 k Zásadám pro stanovení 

odměn ředitelům příspěvkových organizací, jejichž 

zřizovatelem je statutární město Ostrava 

38 

03892/RM1822/59 RM_VZ 1 Veřejná zakázka “Stavby VO - TDO”, poř. č. 

052/2020 

05 

03893/RM1822/59 RM_VZ 2 Veřejná zakázka “Energetické úspory MNO - 

zateplení objektu stravovacích provozů (TDS + 

BOZP)”, poř. č. 025/2020 

05 

03894/RM1822/59 RM_VZ 3 Veřejná zakázka “Provozování trafostanic”, poř. č. 

71/2020 

84 

03895/RM1822/59 RM_VZ 4 Veřejná zakázka “Vodohospodářské stavby (TD 

2020)”, poř. č. 63/2020 

05 

03896/RM1822/59 RM_VZ 5 Veřejná zakázka “Kanalizace a ČOV 

Koblov-Antošovice I. a II. etapa (BOZP)”, poř. č. 

24/2020 

05 

03897/RM1822/59 RM_VZ 6 Veřejná zakázka “Energetické úspory MNO - 

zateplení objektu stravovacích provozů”, poř. č. 

13/2020 

05 

03898/RM1822/59 RM_M 28 Návrh na vydání Územního opatření o stavební 

uzávěře č. …/… 

89 

03899/RM1822/59 RM_M 29 Návrh na záměr města pronajmout části pozemků  

v k.ú. Hrabová, k.ú. Muglinov a k.ú. Poruba - 

sever, vše obec Ostrava 

08 

03900/RM1822/59 RM_M 30 Uzavření Dohody o naplnění podmínek žádosti          

o úhradu nákladů spojených s realizací záměru 

ekologické revitalizace a nominace zástupce                

a náhradníka statutárního města Ostravy                

pro ustanovení hodnotící komise v rámci projektu 

“Rekonstrukce kanalizace ul. Hrušovská                

a U Parku” 
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03901/RM1822/59 RM_M 31 Poskytnutí účelového investičního a neinvestičního 

příspěvku na realizaci projektu “Zahrada domova 

pro seniory Iris - zadní zahrada” 

80 

03902/RM1822/59 RM_M 32 Generel veřejného osvětlení 09 

03903/RM1822/59 RM_M 33 Návrh na souhlas s umístěním vedení NN včetně 

sloupu a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě           

o zřízení věcného břemene k pozemku                  

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, pro ČEZ 

Distribuce, a.s. 

08 

03904/RM1822/59 RM_M 34 Návrh na souhlas se vstupem na pozemek              

ve vlastnictví SMO, pro ČEZ Distribuce, a. s. 

08 

03905/RM1822/59 RM_M 35 Návrh na záměr města změnit smlouvu o výpůjčce 

ev. č. 2536/2018/MJ ze dne 21. 6. 2018, ve znění 

dodatku č. 1 

08 

03906/RM1822/59 RM_M 36 Návrh na uzavření smlouvy o zániku předkupního 

práva 

08 

03907/RM1822/59 RM_M 37 Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Koblov, obec 

Ostrava 

08 

03908/RM1822/59 RM_M 38 Návrh schválení žádostí o peněžitou pomoc           

do výše 20 000 Kč pro zmírnění dopadů krizového 

opatření v souvislosti s epidemií COVID-19 - IX. 

kolo 

38 

03909/RM1822/59 RM_M 39 Změna usnesení č. 03740/RM1822/56 ze dne 

28.04.2020 

91 

03910/RM1822/59 RM_M 40 Poskytnutí finančních prostředků školským 

příspěvkovým organizacím zřízeným statutárním 

městem Ostrava 

91 

03911/RM1822/59 RM_M 41 Informace o ukončení projektu “Rozvoj rovného 

přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava”, reg. č.: 

CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000212, 

financovaného z Operačního programu Výzkum, 

vývoj a vzdělávání 

91 

03912/RM1822/59 RM_M 42 Udělení předchozího souhlasu s nabytím daru         

do vlastnictví právnické osoby Domov pro seniory 

Iris, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková 

organizace, IČO 70631824, se sídlem Rybářská 

1223/13, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory 

41 

03913/RM1822/59 RM_M 43 Návrh na úpravu Organizačního řádu magistrátu 28 

03914/RM1822/59 RM_VZ 7 Veřejná zakázka “Rekonstrukce krematoria 

Ostrava - PD”, poř. č. 043/2020 

05 

03915/RM1822/59 RM_VZ 8 Veřejná zakázka “Dětské centrum Domeček - 

Rýparova - IZ, poř. č. 009/2020 

05 

03916/RM1822/59 RM_VZ 9 Veřejná zakázka „Dodávka stojanů na dezinfekci 

rukou“ poř. č. 84/2020 
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03917/RM1822/59 RM_M 44 Žádosti o finanční pomoc ve výši 20.000,00 Kč        

pro neziskové organizace ke zmírnění dopadů 

krizových opatření v souvislosti s epidemií 

COVID-19 

91 

03918/RM1822/59 RM_M 45 Návrh schválení žádostí o peněžitou pomoc             

do výše 100 000 Kč pro zmírnění dopadů 

krizového opatření v souvislosti s epidemií 

COVID-19 

38 
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RM_M 0 
Schválení programu 59. schůze rady města konané dne 19.05.2020 
  
Usnesení číslo: 03863/RM1822/59 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
program 59. schůze rady města konané dne 19.05.2020 

  

 
RM_M 1 
Uzavření Dodatku ke smlouvě o poskytování služby BUSINESS 24          
v České spořitelně, a.s. 
  
Usnesení číslo: 03864/RM1822/59 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o  uzavření Dodatku ke smlouvě o poskytování služby BUSINESS 24 mezi Českou spořitelnou, 

a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČO: 45 24 47 82 a statutárním městem Ostrava, 

Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 2 
Ukončení projektu Komunitní centrum - VŠICHNI SPOLU 
  
Usnesení číslo: 03865/RM1822/59 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 07047/RM1418/100 
k usnesení č. 01860/RM1822/28 
k usnesení č. 03754/RM1822/57 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s předloženou informací o ukončení projektu Komunitní centrum – VŠICHNI SPOLU 

spolufinancovaného v rámci Integrovaného regionálního operačního programu vyhlášeného 

Ministerstvem pro místní rozvoj 
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2) schvaluje 

  
přijetí vratky poskytnuté dotace na předfinancování projektu v rámci konečného vyúčtování 

projektu ve výši 10 638 770,68 Kč 

  

3) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

zvyšují investiční převody mezi statutárním městem a městskými obvody – příjmy 

na § 6330, pol. 4251, ÚZ 6330, ORJ 120, org. 605 o 10 592 tis. Kč 

zvyšují neinvestiční převody mezi statutárním městem a městskými obvody – příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 6330, ORJ 120, org. 505 o 47 tis. Kč 

zvyšuje účelová rezerva na předfinancování a spolufinancování projektů 

na § 6409, pol. 5901, ÚZ 6330, ORJ 120 o 10 639 tis. Kč 

  

4) žádá 

  
městský obvod Poruba 

zabezpečit udržitelnost projektu Komunitní centrum – VŠICHNI SPOLU dle bodu 1) tohoto 

usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lucie Baránková Vilamová, Ph.D., T: 24.04.2025 

 starostka městského obvodu Poruba 

  
 

RM_M 3 
Návrh na změnu stanovených podmínek pro čerpání a vyúčtování 
investičních a neinvestičních příspěvků poskytnutých organizaci 
Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava 
  
Usnesení číslo: 03866/RM1822/59 

(zn.předkl.) 
41 

  
k usnesení č. 02829/RM1822/41 ze dne 03.12.2019 
k usnesení č. 03375/RM1822/49 ze dne 25.02.2020 
k usnesení č. 02280/RM1822/34 ze dne 01.10.2019 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o    změně     stanovených   podmínek    pro   čerpání    a    vyúčtování   investičních                                    
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a neinvestičních příspěvků právnické osobě Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním 

postižením Ostrava, příspěvková organizace, IČO 70631808, se sídlem Hladnovská 751/119, 

712 00  Ostrava-Muglinov, dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu   

  

 
RM_M 4 
Návrh dohody o plné moci se spol. PMB-ZOS s.r.o. k odstranění části 
veřejné kanalizace ve vlastnictví statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 03867/RM1822/59 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně zmocnitele o uzavření “Dohody o plné moci” dle přílohy č.4 předloženého materiálu 

s žadatelem - zmocněncem 

společnost PMB-ZOS s.r.o. 

Krištofova 1443/27, Radvanice, 716 00 Ostrava 

IČO: 259 11 708 

k zastupování zmocnitele, aby v rámci realizace stavby  “Rekonstrukce areálu společnosti 

PMB-ZOS s.r.o., SO 01 - přístavba haly” 

jeho jménem: 

1) učinil podání u příslušného stavebního úřadu o vydání rozhodnutí o povolení 

odstranění  stavby části jednotné kanalizace pro veřejnou potřebu  v rámci stavby 

„Rekonstrukce areálu společnosti PMB-ZOS s.r.o., SO 01 - přístavba haly”, a to odstranění části 

veřejné jednotné kanalizace DN 300 délky cca 59,60 m,  která je uložena  dle přílohy č. 1A, č. 

1B, č. 1C předloženého materiálu v pozemku  parc. č. 2167/75, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava 

2) ve správním řízení ve věci uvedené v odst. 1) jednal a činil veškerá nezbytná právní jednání, 

včetně přijímání všech písemností a případné podání opravného prostředku 

  

 
RM_M 5 
Návrh na zřízení služebnosti a uzavření smlouvy o zřízení služebnosti 
pro oprávněné: OVANET a.s. a CETIN a.s. 
  
Usnesení číslo: 03868/RM1822/59 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 
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zřídit služebnost a uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti zřízení a provozování podzemního 

komunikačního vedení veřejné komunikační sítě k pozemku: 

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

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

OVANET a.s. 

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

IČO: 25857568 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
zřídit služebnost a uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti zřízení a provozování podzemního 

komunikačního vedení veřejné komunikační sítě k pozemkům: 

parc. č. 899/23 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 902/3 - ostatní plocha, manipulační plocha, 

v k. ú. Stará Plesná, obec Ostrava, s oprávněným: 

CETIN a.s. 

se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9 

IČO: 04084063 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 6 
Časosběrné snímání průběhu stavby „Rekonstrukce historické budovy 
bývalých jatek pro účely galerie Plato Ostrava“ 
  
Usnesení číslo: 03869/RM1822/59 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s časosběrným snímáním průběhu stavby “Rekonstrukce historické budovy bývalých městských 

jatek pro účely galerie Plato Ostrava” společností  QQ  studio  Ostrava  s.r.o.,   se   sídlem       

Nám. Msgre. Šrámka 4, 702 00 Ostrava,  IČO 64615219,  dle  důvodové zprávy předloženého 

materiálu. 
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RM_M 7 
Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Ing. Davida Witosze, člena rady 
města, do Polska (Katowice) ve dnech 05.03.2020 a 06.03.2020 
  
Usnesení číslo: 03870/RM1822/59 

(zn.předkl.) 
71 

  
k usnesení č. 03412/RM1822/50 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
zprávu ze zahraniční pracovní cesty Ing. Davida Witosze, člena rady města, do Polska 

(Katowice) ve dnech 05.03.2020 a 06.03.2020 

  

 
RM_M 8 
Návrh na uzavření pachtovní smlouvy na pozemky v k. ú. Uherský 
Ostroh, obec Uherský Ostroh 
  
Usnesení číslo: 03871/RM1822/59 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně propachtovatele o uzavření pachtovní smlouvy na nemovité věci: 

• pozemek parc. č. p. 310/11, orná půda, o výměře 650 m2, k. ú. Uherský Ostroh, obec 

Uherský Ostroh, 

• pozemek parc. č. p. 310/29, orná půda, o výměře 2719 m2, k. ú. Uherský Ostroh, obec 

Uherský Ostroh, 

s pachtýřem Ostrožsko, a.s., IČO: 25302451, sídlem č. p. 413, 687 23  Ostrožská Lhota, 

za účelem pěstování zemědělských plodin, 

za pachtovné ve výši 1 890,- Kč/pachtovní rok, 

na dobu neurčitou, 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
 
 
 
 
 
 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 12/44  
  

RM_M 9 
Návrh na naložení s neupotřebitelným majetkem statutárního města 
Ostravy v užívání Městské policie Ostrava 
  
Usnesení číslo: 03872/RM1822/59 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o vyřazení neupotřebitelného majetku statutárního města Ostravy v užívání Městské policie 

Ostrava fyzickou likvidací dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) jmenuje 

  
likvidační komisi, která o provedené likvidaci neupotřebitelného majetku pořídí likvidační 

protokol 

Předseda:  Stanislava Janíková  - referent PO a BP MP 

Členové:    Ing. Hana Valčuhová - referent správy majetku MMO 

                  Lenka Honzková - referent správy majetku MP 

  

 
RM_M 10 
Návrh na souhlas s umístěním staveb pro městské obvody 
  
Usnesení číslo: 03873/RM1822/59 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním stavby  ”Oprava místní komunikace ul. Studeňská”, realizované mj. na části 

pozemku parc. č. 1674/1 v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava, 

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

pro žadatele městský obvod Stará Bělá 

  

2) souhlasí 

  
s umístěním stavby “Chodník u Ostravar arény, ul. Starobělská” , realizované mj. na části 

pozemku parc. č. 455/106 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, 

dle situace, která je přílohou č. 5 předloženého materiálu, 

pro žadatele městský obvod Ostrava-Jih 
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3) souhlasí 

  
s umístěním stavby “Oprava vozovky ul. Za Šachtou” v Ostravě - Bartovicích, která má být 

umístěná na pozemcích: 

- parc. č. 17/2, 

- parc. č. 17/4, 

- parc. č. 17/5, 

- parc. č. 17/6, 

- parc. č. 17/8, 

- parc. č. 17/10, 

vše v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, dle geodetického koordinačního výkresu, který je přílohou 

č. 8 předloženého materiálu, 

pro městský obvod Radvanice a Bartovice 

  

 
RM_M 11 
2. poskytnutí finančních prostředků z účelové rezervy na rozvoj                
a obnovu bytového fondu ve vlastnictví SMO a z účelové rezervy          
na předfinancování a spolufinancování projektů 
  
Usnesení číslo: 03874/RM1822/59 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

snižuje 

- účelová rezerva na obnovu a rozvoj bytového fondu na § 6409, pol. 5901, ÚZ 3612, ORJ 120  

o 19 699 tis. Kč 

- účelová rezerva na předfinancování a spolufinancování projektů na § 6409, pol. 5901,           

ÚZ 6330, ORJ 120 o 3 850 tis. Kč 

zvyšují 

- investiční převody mezi statutárním městem a městskými obvody - výdaje 

na ORJ 120, § 6330, pol. 6363, ÚZ 3612, org. 604 o 10 000 tis. Kč 

na ORJ 120, § 6330, pol. 6363, ÚZ 3612, org. 603 o 9 699 tis. Kč 

na ORJ 120, § 6330, pol. 6363, ÚZ 6330, org. 604 o 3 850 tis. Kč 
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Městský obvod Ostrava - Jih 

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

na § 6330, pol. 4251, ÚZ 3612, org. 604 o 10 000 tis. Kč 

na § 6330, pol. 4251, ÚZ 6330, org. 604 o 3 850 tis. Kč 

zvýší kapitálové výdaje 

na § xxxx, pol. 6xxx, ÚZ 3612, org. 04xxxxx000000 o 10 000 tis. Kč 

na § xxxx, pol. 6xxx, ÚZ 6330, org. 04xxxxx000000 o 3 850 tis. Kč 

Městský obvod Slezská Ostrava 

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

na § 6330, pol. 4251, ÚZ 3612, org. 603 o 9 699 tis. Kč 

zvýší kapitálové výdaje 

na § xxxx, pol. 6xxx, ÚZ 3612, org. 03xxxxx000000 o 9 699 tis. Kč 

  

2) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.05.2020 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 12 
Návrh na uzavření Smlouvy o poskytování služeb Outsourcingu 
telefonních služeb se společností OVANET a.s. z důvodu aktualizace 
údajů obsažených v původní smlouvě č. 1038/2004/HO/LPO uzavřené 
dne 22. 6. 2004 a ve znění dodatků č. 1-6, týkajících se legislativních 
změn a upřesnění jednotlivých práv a povinností smluvních stran 
  
Usnesení číslo: 03875/RM1822/59 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
Uzavřít  Smlouvu   o   poskytování služeb Outsourcingu telefonních služeb  se  společností  
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OVANET a.s., Hájkova 1100/13, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČ: 25857568, dle přílohy č. 2 

předloženého materiálu  

  

 
RM_M 13 
Návrh na uzavření smlouvy o dílo na realizaci náhradní výsadby              
a související následné péče pro stavbu ORG 3259 „Stavební úpravy 
Jantarové stezky v k.ú. Martinov ve Slezsku“ se zhotovitelem Ostravské 
městské lesy a zeleň, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 03876/RM1822/59 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
uzavřít Smlouvu o dílo na realizaci náhradní výsadby a související následné péče pro stavbu 

ORG 3259 „ Stavební úpravy Jantarové stezky v k.ú. Martinov ve Slezsku“                       
se zhotovitelem: 

Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o. 

sídlo:   Antonína Brože 3124/2, 700 30 Ostrava 

IČO:   25816977 

za cenu nejvýše přípustnou 180 583,05 Kč bez DPH + DPH v zákonné výši v rozsahu dle přílohy 

č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 14 
Návrh na zrušení části usnesení 54. rady města č. 03616/RM1822/54            
ze dne 07.04.2020 o uzavření “Smlouvy o zřízení služebnosti”                 
a o uzavření “Smlouvy o zřízení služebnosti” v souvislosti se stavbou 
zahrnutou do rozpočtu statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 03877/RM1822/59 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 03616/RM1822/54 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zrušení bodu 1) svého usnesení č. 03616/RM1822/54 ze dne 7. 4. 2020 o  uzavření “Smlouvy    
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o zřízení služebnosti”  v  souvislosti se stavbou “Zrušení vyústění kanalizace   Na   Sovinci, 

napojení na sběrač D” z důvodu změny vlastníků pozemku  

  

2) rozhodla 

  
uzavřít “Smlouvu o zřízení služebnosti” v souvislosti se stavbou “Zrušení vyústění kanalizace 

Na Sovinci, napojení na sběrač D” mezi XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXX 

XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXX XXX XXXXXXX 

XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXX XX 

XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXX 

XXX XX XXXXXXX XXXXX XXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX 

XXXXXX XXXXX XXXXX XXX XX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX 

a statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451,                

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 15 
Návrh na zrušení a návrh na záměr města pronajmout část pozemku             
v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 03878/RM1822/59 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) ruší 

  
své usnesení č. 03258/RM1822/48 ze dne 18. 2. 2020 v plném rozsahu a část svého usnesení              

č. 03583/RM1822/53 ze dne 31. 3. 2020, a to bod 1) v plném rozsahu 

  

2) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout část pozemku p. p. č. 728/27, ostatní plocha, ostatní komunikace,          

o výměře 65 m2, k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, dle zákresu ve snímku, který je součástí 

přílohy č. 1 předloženého materiálu a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
RM_M 16 
Návrh na zřízení věcného břemene a návrh na uzavření smlouvy               
o zřízení věcného břemene pro společnost GasNet, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 03879/RM1822/59 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
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1) rozhodla 

  
na straně vlastníka zřídit věcné břemeno a uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene STL 

plynovodu  PE100 k části pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 3266/1 - ostatní plocha, silnice, 

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

GasNet, s.r.o. 

se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ 401 17  

IČO 272 95 567 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 17 
Návrh na záměr města pronajmout části pozemků v k. ú. Přívoz, v k. ú. 
Poruba a v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 03880/RM1822/59 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout části pozemků v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, a to: 

- p. p. č. 562/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 137 m2, 

- p. p. č. 574/7 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 101 m2, 

- p. p. č. 576 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 97 m2, 

- p. p. č. 907/19 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 16 m2, 

dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 1/1 předloženého materiálu a zároveň si vyhrazuje 

právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

2) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout část pozemku parc. č. 2953/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace        

o výměře 19 m2 v k. ú. Poruba, obec Ostrava, dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 2/1 

předloženého materiálu a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

3) rozhodla 

  
o záměru města pronajmou část pozemku parc. č. 4237 - ostatní plocha, ostatní komunikace          

o výměře 20 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, dle zákresu ve snímku, který je přílohou 
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č. 3/1 předloženého materiálu a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
RM_M 18 
Návrh na souhlas s umístěním staveb do ochranného pásma dešťové          
a splaškové kanalizace ve vlastnictví statutárního města Ostrava, 
souhlas se zrušením části stávající dešťové kanalizace, souhlas              
s realizací navržených úprav v rámci přeložek dešťové a splaškové 
kanalizace a vodovodu, souhlas s napojením nové dešťové kanalizace, 
vše v k.ú. Mošnov, obec Mošnov, pro Ředitelství silnic a dálnic České 
republiky, státní příspěvková organizace 
  
Usnesení číslo: 03881/RM1822/59 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
a) s umístěním staveb veřejného osvětlení, elektro a telekomunikačního vedení do ochranného 

pásma dešťové a splaškové kanalizace ve vlastnictví statutárního města Ostravy dle přílohy č. 5 

předloženého materiálu a uvedené inženýrské sítě   budou umístěny v částech pozemků v k. ú. 

Mošnov, obec Mošnov dle přílohy č. 1A předloženého materiálu, a to: 

- p. p. č. 1176/3 - ostatní plocha, silnice, 

- p. p. č. 2093/56 - ostatní plocha, silnice, 

- p. p. č. 2093/33 - ostatní plocha, jiná plocha, 

- p. p. č. 2093/35 - ostatní plocha, jiná plocha, 

- p. p. č. 2093/34 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

- p. p. č. 822/200 - ostatní plocha, jiná plocha, 

- p. p. č. 2093/39 - ostatní plocha, jiná plocha, 

- p. p. č. 2093/46 - ostatní plocha, jiná plocha, 

- p. p. č. 822/47 - ostatní plocha, jiná plocha, 

- p. p. č. 822/82 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

b) se zrušením části dešťové kanalizace DN 300 ve vlastnictví statutárního města Ostravy délky 

83 m, uložené v  částech pozemků v k. ú. Mošnov, obec Mošnov dle přílohy č. 1B předloženého 

materiálu, a to: 

- p. p. č. 822/204 - ostatní plocha, jiná plocha, 

- p. p. č. 2093/48 - ostatní plocha, jiná plocha,  

- p. p. č. 2093/50 - ostatní plocha, jiná plocha, 

c) s realizací navržených úprav přeložek kanalizace splaškové a dešťové, vodovodu v rámci 

stavby  u stavebních objektů, a to: 

- 305 Přeložka splaškové kanalizace - OK Mošnov - střed 

- 309 Úprava dešťové kanalizace DN 1200 - křížení 101 
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- 364 Přeložka dešťové kanalizace DN 1000 - OK Mošnov - střed, směr východ 

- 365 Přeložka dešťové kanalizace DN 1000 - OK Mošnov - střed, směr sever 

- 367 Přeložka splaškové kanalizace DN 400 - křížení objektu 122 

- 384 Úprava vodovodu DN 350 - křížení objektu 122 

d) s napojením nové dešťové kanalizace DN 300 délky 51,05 m s napojením na dešťovou 

kanalizaci DN 1000 ve vlastnictví statutárního města Ostrava v pozemcích p. p. č. 1176/1,            

p. p. č. 2093/54, p. p. č. 2093/55, p. p. č.2093/56, vše k. ú. Mošnov, obec Mošnov dle přílohy č. 

1C předloženého materiálu, 

za podmínek správce vodohospodářského majetku společnosti Severomoravské vodovody 

a kanalizace Ostrava a.s., se sídlem 28.října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00, Ostrava, IČO: 

45193665, uvedených ve stanovisku pro stavební povolení stavby dle přílohy č. 3 předloženého 

materiálu 

pro žadatele -  investora: 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace 

se sídlem Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4, 

Správa Ostrava, se sídlem Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava, 

IČO: 65993390 

  

 
RM_M 19 
Návrh na uzavření Smlouvy o poskytování služeb se společností 
OVANET a.s. z důvodu aktualizace údajů obsažených v původní 
smlouvě č. 1082/2005/HO o poskytování telekomunikační služby 
uzavřené dne 29. 4. 2005, ve znění dodatku č. 1, týkajících se upřesnění 
jednotlivých práv a povinností smluvních stran včetně aktualizace 
seznamu telefonních čísel provozovaných poskytovatelem služby 
  
Usnesení číslo: 03882/RM1822/59 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
uzavřít Smlouvu o poskytování služeb se společností OVANET a.s., Hájkova 1100/13, 702 00 

Ostrava-Přívoz, IČO: 25857568, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 20 
Udělení předchozího souhlasu s nabytím daru do vlastnictví Janáčkovy 
filharmonie Ostrava, p.o. 
  
Usnesení číslo: 03883/RM1822/59 

(zn.předkl.) 
42 
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Rada města 

  
1) rozhodla 

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

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

daru do vlastnictví Janáčkovy filharmonie Ostrava, příspěvková organizace, se sídlem 28. října 

124, Ostrava – Moravská Ostrava, PSČ 702 00, IČO: 00373222, a o vystavení předchozího 

souhlasu zřizovatele s uzavřením smlouvy dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy předloženého 

materiálu 

  

 
RM_M 21 
Udělení předchozího souhlasu s uzavřením smlouvy o nájmu nemovité 
věci mezi ČR-Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových         
a Lidovou konzervatoří a Múzickou školou, p. o. 
  
Usnesení číslo: 03884/RM1822/59 

(zn.předkl.) 
42 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o udělení předchozího souhlasu s uzavřením Smlouvy o nájmu nemovité věci                

mezi pronajímatelem Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 

(UZSVM) a nájemcem Lidová konzervatoř a Múzická škola, příspěvková organizace, 

č. UZSVM/O/4103/2020-HMSO dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 a č. 3 předloženého 

materiálu  

  

2) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

vystavit předchozí souhlas zřizovatele s uzavřením smlouvy dle bodu 1) tohoto usnesení 

a přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 31.05.2020 

 vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit 

  
 

RM_M 22 
Úprava rozpočtu 
  
Usnesení číslo: 03885/RM1822/59 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 
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1) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

- ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ÚZ 13015, ORJ 120 o 3 206 tis. Kč (A.1.) 

                      ÚZ 34070, ORJ 120 o 1 200 tis. Kč (A.3.) 

                      ÚZ 34070, ORJ 120 o 151 tis. Kč (A.4.) 

- neinvestiční přijaté transfery od krajů 

na pol. 4122, ÚZ 133, ORJ 120 o 487 tis. Kč (A.2.) 

- běžné výdaje 

(A.1.) na ORJ 135, § 4399, pol. 5011, ÚZ 13015 o 2 374 tis. Kč 

                                            pol. 5031, ÚZ 13015 o 593 tis. Kč 

                                            pol. 5032, ÚZ 13015 o 214 tis. Kč 

          na ORJ 180, § 4399, pol. 5169, ÚZ 13015 o 25 tis. Kč 

na § 4359, pol. 5169, ORJ 133 o 148 tis. Kč (C.3.) 

na § 2219, pol. 5171, ORJ 100 o 50 tis. Kč (C.4.) 

- kapitálové výdaje 

na § 2321, pol. 6121, ÚZ 95, ORJ 230, org. 7256 o 450 tis. Kč (C.1.) 

- neinvestiční transfery 

na § 3233, pol. 5336, ÚZ 133, ORJ 140, org. 84 o 487 tis. Kč (A.2.) 

na § 3315, pol. 5336, ÚZ 34070, ORJ 160, org. 4250 o 1 200 tis. Kč (A.3.) 

                                                                                     o 151 tis. Kč (A.4.) 

- investiční transfery 

na § 4354, pol. 6351, ÚZ 2004, ORJ 180, org. 43 o 160 tis. Kč (C.2.) 

s n i ž u j í 

- běžné výdaje 

na § 4357, pol. 5169, ORJ 133 o 148 tis. Kč (C.3.) 

na § 2219, pol. 5166, ORJ 10 o 50 tis. Kč (C.4.) 

- kapitálové výdaje 

na § 2321, pol. 6121, ÚZ 95, ORJ 230, org. 7367 o 450 tis. Kč (C.1.) 

- investiční transfery 

na § 4357, pol. 6351, ÚZ 2004, ORJ 180, org. 43 o 160 tis. Kč (C.2.) 

Městské obvody dle důvodové zprávy (A.1.) 

- zvýší celkem ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 
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na pol. 4116, ÚZ 13015 o 18 165 tis. Kč 

- zvýší celkem běžné výdaje 

na § 4399, pol. 5xxx, ÚZ 13015 o 18 165 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 23 
ITI - ostravské aglomerace - výzvy k předkládání projektových záměrů 
  
Usnesení číslo: 03886/RM1822/59 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
text výzvy Nositele ITI “Vybrané úseky silnic II. a III. třídy - IV” k předkládání projektových 

záměrů pro opatření 2.2.2 ITI ostravské aglomerace “Rekonstrukce, modernizace, popř. 

výstavba silnic a budování obchvatů sídel na vybrané regionální silniční síti s cílem zvýšit 

konektivitu k síti TEN-T” ve vazbě na výzvu č. 42 Řídicího orgánu IROP dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
text výzvy Nositele ITI “Služby infrastruktury” k předkládání projektových záměrů pro opatření 

2.3.1 ITI ostravské aglomerace “Zvýšení intenzity transferu a komercializace výsledků 

výzkumné a  vývojové činnosti”   ve  vazbě na výzvu č. 01_19_311 Řídicího orgánu OP PIK     

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy - odboru strategického rozvoje 

- vyhlásit výzvu Nositele ITI “Vybrané úseky silnic II. a III. třídy - IV” k předkládání 

projektových záměrů pro opatření 2.2.2 ITI ostravské aglomerace “Rekonstrukce, modernizace, 

popř. výstavba silnic a budování obchvatů sídel na vybrané regionální silniční síti s cílem zvýšit 

konektivitu k síti TEN-T” ve vazbě na výzvu č. 42 Řídicího orgánu IROP dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 
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- vyhlásit výzvu Nositele ITI “Služby infrastruktury” k předkládání projektových záměrů            

pro opatření 2.3.1 ITI ostravské aglomerace “Zvýšení intenzity transferu a komercializace 

výsledků výzkumné a vývojové činnosti” ve vazbě   na   výzvu č. 01_19_311 Řídicího orgánu 

OP PIK  dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 20.05.2020 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
 

RM_M 24 
Zahájení přípravy projektu Střediska volného času Korunka, Ostrava - 
Mariánské Hory, příspěvková organizace (IČO 75080508), „Řemeslná 
dílna v Korunce”, a to ve Středisku turistiky, na ul B. Martinů                  
v Ostravě-Porubě 
  
Usnesení číslo: 03887/RM1822/59 

(zn.předkl.) 
42 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
zahájení přípravy projektu “Řemeslná dílna v Korunce” ke spolufinancování z výzvy č. 66 

Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) v rámci z Integrované teritoriální 

investice (ITI) 

  

2) žádá 

  
ředitelku Střediska volného času Korunka, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace, 

se sídlem Korunní 49, 709 12 Ostrava-Mariánské Hory, jako nositele projektu o zajištění 

veškerých úkonů spojených s přípravou projektu dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jana Secová, T: 30.06.2020 

 ředitelka SVČ, příspěvkové organizace  

  
 

RM_M 25 
Aktualizace Provozního řádu pro útulek pro psy v Ostravě - Třebovicích 
  
Usnesení číslo: 03888/RM1822/59 

(zn.předkl.) 
80 

  
k usnesení č. 07204/RM1418/101 
  
Rada města 
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1) schvaluje 

  
aktualizovaný Provozní řád útulku pro psy v Ostravě - Třebovicích dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

 
RM_M 26 
Žádost Domu dětí a mládeže, Ostrava - Poruba, příspěvkové organizace, 
a Střediska volného času, Ostrava - Zábřeh, o prominutí odvodu            
za porušení rozpočtové kázně 
  
Usnesení číslo: 03889/RM1822/59 

(zn.předkl.) 
91 

  
k usnesení č. 03733/RM1822/56 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně, který byl uložen právnické osobě Dům dětí  

a mládeže, Ostrava - Poruba, příspěvková organizace, IČO 75080541, se sídlem M. Majerové 

23/1722, 708 00 Ostrava - Poruba dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, a o vydání rozhodnutí 

o prominutí odvodu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně, který byl uložen právnické osobě Středisko 

volného času, Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace, IČO 75080516, se sídlem Gurťjevova 

8/1823, 700 30 Ostrava - Zábřeh dle přílohy č. 5 předloženého materiálu, a o vydání rozhodnutí 

o prominutí odvodu dle přílohy č. 7 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 27 
Plán činnosti Městského ateliéru prostorového plánování a architektury, 
příspěvkové organizace na rok 2020 
  
Usnesení číslo: 03890/RM1822/59 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 0179/ZM1822/4 
k usnesení č. 02217/RM1822/33 
  
Rada města 

  
1) schvaluje 
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Plán činnosti Městského ateliéru prostorového plánování a architektury, příspěvkové organizace 

na rok 2020 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
řediteli Městského ateliéru prostorového plánování a architektury, příspěvkové organizace 

zabezpečit realizaci úkolů stanovených v Plánu činnosti Městského ateliéru prostorového 

plánování a architektury, příspěvkové organizace na rok 2020 dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 31.03.2021 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
 

RM_MZP 1 
Návrh dodatku č. 4 k Zásadám pro stanovení odměn ředitelům 
příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je statutární město 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 03891/RM1822/59 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 0179/ZM1822/4 
k usnesení č. 02217/RM1822/33 
  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
dodatek č. 4 k Zásadám pro stanovení odměn ředitelům příspěvkových organizací, jejichž 

zřizovatelem je statutární město Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 1 
Veřejná zakázka “Stavby VO - TDO”, poř. č. 052/2020 
  
Usnesení číslo: 03892/RM1822/59 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

technického dozoru objednatele při realizaci akcí veřejných osvětlení v rozsahu přílohy č. 1 

předloženého materiálu se společností: 
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PTD Muchová, s.r.o. 

se sídlem: Olešní 313/14, 712 00 Ostrava - Muglinov 

IČO: 27767931 

za cenu nejvýše přípustnou 397.100,-  Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 2 
Veřejná zakázka “Energetické úspory MNO - zateplení objektu 
stravovacích provozů (TDS + BOZP)”, poř. č. 025/2020 
  
Usnesení číslo: 03893/RM1822/59 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

technického dozoru stavebníka a výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví              

při práci na staveništi při realizaci stavby „Energetické úspory MNO, zateplení objektu 

stravovacích provozů“ v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu se společností: 

Sdružení TDS s.r.o. 

se sídlem: Švabinského 1700/4, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

IČO: 28639707 

za cenu nejvýše přípustnou 398 000,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 3 
Veřejná zakázka “Provozování trafostanic”, poř. č. 71/2020 
  
Usnesení číslo: 03894/RM1822/59 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

provádění údržby a oprav elektrických zařízení, jež jsou v majetku Statutárního města Ostravy 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 

ČEZ Energetické služby, s.r.o. 

se sídlem: Výstavní 1144/103, Vítkovice, 703 00 Ostrava 

IČO: 27804721 
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za cenu nejvýše přípustnou 124.712,- Kč bez DPH / 1 rok 

  

 
RM_VZ 4 
Veřejná zakázka “Vodohospodářské stavby (TD 2020)”, poř. č. 63/2020 
  
Usnesení číslo: 03895/RM1822/59 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 03783/RM1822/57 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o změně zadávacích podmínek k veřejné zakázce “Vodohospodářské stavby (TD 

2020)” zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb.,          

o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a to v rozsahu dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

 
RM_VZ 5 
Veřejná zakázka “Kanalizace a ČOV Koblov-Antošovice I. a II. etapa 
(BOZP)”, poř. č. 24/2020 
  
Usnesení číslo: 03896/RM1822/59 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

koordinátora bezpečnosti ochrany zdraví při práci na staveništi při realizaci staveb „Kanalizace  

a ČOV Koblov – Antošovice I. etapa“ a „Kanalizace a ČOV Koblov – Antošovice, II. etapa“        

v k. ú. Koblov, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s: 

Oto Žiak 

se sídlem: Hasičská 545/44, 700 30 Ostrava 

IČO: 44775296 

za cenu nejvýše přípustnou 775 000,00 Kč bez DPH 
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RM_VZ 6 
Veřejná zakázka “Energetické úspory MNO - zateplení objektu 
stravovacích provozů”, poř. č. 13/2020 
  
Usnesení číslo: 03897/RM1822/59 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 03291/RM1822/48 
  
Rada města 

  
1) vylučuje 

  
ze zjednodušeného podlimitního řízení vyhlášeného k veřejné zakázce na realizaci stavby 

“Energetické úspory MNO, zateplení objektu stravovacích provozů” v k. ú. Moravská Ostrava, 

obec Ostrava, z důvodu uvedeného v předloženém materiálu, účastníka pod poř. č. 5: 

INTOZA s.r.o. 

se sídlem: Varšavská 1866/103, Hulváky, 709 00 Ostrava 

IČO: 25873261 

  

2) rozhodla 

  
na základě zprávy o hodnocení nabídek o výběru dodavatele a 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 „Energetické úspory MNO, zateplení objektu stravovacích provozů” v k. ú. Moravská 

Ostrava, obec Ostrava” s účastníkem pod poř. č. 4: 

STASEKO PLUS s.r.o. 

se sídlem: Slezská 2101/15, 737 01 Český Těšín 

IČO: 25853473 

za cenu nejvýše přípustnou 7 431 811,68 Kč bez DPH 

  

 
RM_M 28 
Návrh na vydání Územního opatření o stavební uzávěře č. …/… 
  
Usnesení číslo: 03898/RM1822/59 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
v  souladu s  ustanovením § 98 odst. 2 a 3 zákona č. 183/2006 Sb.,   o   územním plánování              
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a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů ve spojení s ustanovením § 171 

a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů o námitkách dotčených 

osob  uplatněných k návrhu Územního opatření o stavební uzávěře č. .../..., a to ve znění, jak je 

navrhováno v příloze č. 1 Územní opatření o stavební uzávěře č. .../... 

  

2) vydává 

  
formou opatření obecné povahy podle ustanovení § 6 odst. 6 písm. c) a § 98 odst. 1 zákona         

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 

předpisů a podle ustanovení § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění 

pozdějších předpisů Územní opatření o stavební uzávěře č. .../..., které je přílohou                  

č. 1 předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy, útvaru hlavního architekta a stavebního řádu 

zajistit uveřejnění Územního opatření o stavební uzávěře  č. .../..., na úřední desce města Ostravy 

  

 Vyřizuje: Ing. arch. Cyril Vltavský, MPA, T: 30.05.2020 

 vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu 

  
 

RM_M 29 
Návrh na záměr města pronajmout části pozemků v k.ú. Hrabová, k.ú. 
Muglinov a k.ú. Poruba - sever, vše obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 03899/RM1822/59 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout část pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostrava, parc. č. 

1752/2, ost. plocha - ost. komunikace, o výměře 68 m2 v k.ú. Hrabová, obec Ostrava                  

(ul. U Řeky), dle zákresu v situačním snímku, který je přílohou  č. 1/1 předloženého materiálu, 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

2) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout části pozemku ve vlastnictví statuárního města Ostrava, parc. č. 

1649/1, ost. plocha - ost. komunikace o celkové výměře 295,57 m2, a to část označenou           

v situačním výkresu jako “A” o výměře 239,20 m2, část označenou v situačním výkresu jako “B”            

o výměře 54,12 m2 a část označenou v situačním výkresu jako “C” o výměře 2,25 m2, v k.ú. 

Poruba - sever, obec Ostrava (ul. Kyjevská), 
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dle zákresu v situačním snímku, který je přílohou č. 3/1 předloženého materiálu, 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
RM_M 30 
Uzavření Dohody o naplnění podmínek žádosti o úhradu nákladů 
spojených s realizací záměru ekologické revitalizace a nominace 
zástupce a náhradníka statutárního města Ostravy pro ustanovení 
hodnotící komise v rámci projektu “Rekonstrukce kanalizace                  
ul. Hrušovská a U Parku” 
  
Usnesení číslo: 03900/RM1822/59 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dohody o naplnění podmínek žádosti o úhradu nákladů spojených s realizací 

ekologické revitalizace v rámci projektu “Rekonstrukce kanalizace ul. Hrušovská a U Parku”            

v rozsahu dle přílohy č. 1, se subjektem: 

Česká republika - Ministerstvo financí, Letenská 525/15, 118 10 Praha 1, IČO 00006947 

  

2) navrhuje 

  
níže uvedeného zástupce statutárního města Ostravy pro ustanovení hodnotící komise k projektu 

“Rekonstrukce kanalizace ul. Hrušovská a U Parku” 

člen: Ing. Jan Kotala - odbor investiční, vedoucí oddělení VH staveb 

náhradník: Ing. Renata Koneszová - odbor investiční, specialista VH staveb 

  

 
RM_M 31 
Poskytnutí účelového investičního a neinvestičního příspěvku              
na realizaci projektu “Zahrada domova pro seniory Iris - zadní zahrada” 
  
Usnesení číslo: 03901/RM1822/59 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí účelového investičního a neinvestičního příspěvku z Fondu životního prostředí 

města Ostravy  ve  výši 1.395.339 Kč Domovu   pro  seniory Iris, Ostrava-Mariánské Hory,  
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příspěvková organizace, IČ: 70631824, se sídlem Rybářská 1223/13, 709 00 Ostrava-Mariánské 

Hory, na realizaci projektu “Zahrada domova pro seniory Iris - zadní zahrada” dle přílohy č. 1           

a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

- zvyšuje financování 

pol. 8115, ÚZ 1030, ORJ 120 ............................................................... o 1.396 tis. Kč 

- zvyšují neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 

§ 3745, pol. 5331, ÚZ 1030, ORG 36, ORJ 190 ................................... o 1.059 tis. Kč 

- zvyšují investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 

§ 3745, pol. 6351, ÚZ 1030, ORG 36, ORJ 190 ...................................... o 337 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 29.05.2020 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
4) schvaluje 

  
úpravu závazného ukazatele 

- zvýšení neinvestičního příspěvku Domovu pro seniory Iris, Ostrava-Mariánské Hory, 

příspěvková organizace, o 1.059 tis. Kč 

- zvýšení investičního příspěvku Domovu pro seniory Iris, Ostrava-Mariánské Hory, 

příspěvková organizace, o 337 tis. Kč 

  

 
RM_M 32 
Generel veřejného osvětlení 
  
Usnesení číslo: 03902/RM1822/59 

(zn.předkl.) 
09 

  
Rada města 

  
1) projednala 
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Generel veřejného osvětlení statutárního města Ostravy 

  

2) schvaluje 

  
Generel veřejného  osvětlení   jako  výchozí podklad pro správu, provozování,  rekonstrukci   

a výstavbu zařízení veřejného osvětlení na území statutárního města Ostravy 

  

 
RM_M 33 
Návrh na souhlas s umístěním vedení NN včetně sloupu a uzavření 
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemku          
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 
  
Usnesení číslo: 03903/RM1822/59 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s   umístěním podzemního kabelového vedení NN,  nadzemního vedení  NN  včetně sloupu  

na pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 3827/1 - ostatní plocha, silnice 

v k. ú. Stará Bělá, 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-Stará Bělá 1838/5, přeložka NNkv” 

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

  

2) rozhodla 

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

a provozování podzemního kabelového vedení NN, nadzemního vedení NN včetně 

sloupu k pozemku: 

parc. č. 3827/1 - ostatní plocha, silnice 

v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava, s budoucím 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 
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RM_M 34 
Návrh na souhlas se vstupem na pozemek ve vlastnictví SMO, pro ČEZ 
Distribuce, a. s. 
  
Usnesení číslo: 03904/RM1822/59 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se vstupem na pozemek ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 3463/35 - ostatní plocha, jiná plocha 

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, pro:  

  

ČEZ Distribuce, a.s. 

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

za účelem provedení kopané sondy pro ověření hloubky uložení vodovodní přípojky                  

v rámci stavby “Černá louka - obnova rozvodny 110/22 kV” dle situačního výkresu 

dokumentace, který je přílohou   č. 2/2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 35 
Návrh na záměr města změnit smlouvu o výpůjčce ev. č. 2536/2018/MJ 
ze dne 21. 6. 2018, ve znění dodatku č. 1 
  
Usnesení číslo: 03905/RM1822/59 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně půjčitele o záměru města změnit smlouvu o výpůjčce ev. č. 2536/2018/MJ ze dne 

21. 6. 2018,  ve znění dodatku č. 1 ze dne 19. 12. 2019, jejímž předmětem je výpůjčka pozemku 

p. p. č. 231/2, zahrada o výměře 1027 m2 a pozemku p. p. č. 911/1, ostatní plocha, ostatní 

komunikace o výměře 276 m2, oba v k.ú. Přívoz, obec Ostrava, 

formou dodatku č. 2 z důvodu prodloužení doby výpůjčky, a to do 31. 7. 2020, 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 
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RM_M 36 
Návrh na uzavření smlouvy o zániku předkupního práva 
  
Usnesení číslo: 03906/RM1822/59 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně vlastníka uzavřít smlouvu o zániku předkupního práva s oprávněným z předkupního 

práva: 

Česká republika – Státní pozemkový úřad 

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

IČO 013 12 774 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 37 
Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Koblov, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 03907/RM1822/59 

(zn.předkl.) 
08 

  
k usnesení č. 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem koupit část nemovité věci v k.ú. Koblov, obec Ostrava, a to část pozemku parc.č. 482, 

o výměře 294 m2, která je dle geometrického plánu č. 1304-60/2018 oddělena a nově označena 

jako pozemek parc.č. 482/2, od vlastníka XXXX XXXXXX XXXXXXXXX, rok narození 

XXXX, bydliště XXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX, za cenu 

obvyklou ve výši 147.000,- Kč 

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

  

2) souhlasí 

  
s návrhem koupit nemovitou věc v k.ú. Koblov, obec Ostrava, a to pozemek parc.č. 296,        

od vlastníka XXXXX XXXXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXXX XXXXXX 

XXX XX XXXXXXXXXXXXXX, za cenu obvyklou ve výši 79.000,- Kč 

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

  

3) souhlasí 
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s tím, aby si zastupitelstvo města vyhradilo rozhodnutí označit nemovité věci, uvedené v bodě 1) 

a 2) tohoto usnesení, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Slezská Ostrava, dle čl. 9 odst. 

1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn 

a doplňků, za podmínky, že předmětné nemovité věci statutární město Ostrava nabude do svého 

vlastnictví 

  

4) souhlasí 

  
s tím, aby zastupitelstvo města označilo nemovité věci, uvedené v bodě 1) a 2) tohoto usnesení, 

jakožto majetek svěřený městskému obvodu Slezská Ostrava, dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně 

závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků,            

za podmínky, že předmětné nemovité věci statutární město Ostrava nabude do svého vlastnictví 

  

5) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 24.06.2020 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 38 
Návrh schválení žádostí o peněžitou pomoc do výše 20 000 Kč             
pro zmírnění dopadů krizového opatření v souvislosti s epidemií 
COVID-19 - IX. kolo 
  
Usnesení číslo: 03908/RM1822/59 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 03839/RM1822/58 
  
Rada města 

  
1) revokuje 

  
svá usnesení: 

1) č. 03793/RM1822/57 ze dne 5. 5. 2020 v bodě 2 v částech žádosti o podporu 

    č. N886 subjektu MAXIK PLUS s.r.o., IČO: 7967080, se sídlem Bratrská 1281/18, 700 30, 

Ostrava - 

    Zábřeh; 

    č. G1537 subjektu Daniel Onderek, IČO: 75303540, se sídlem Francouzská 6023/3, 708 00, 

Ostrava 
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    - Poruba; 

    č. G1614 subjektu Michaela Vichrová, IČO: 75993929, se sídlem Rychaltice 125, 739 46, 

Hukvaldy; 

    č. G1653 subjektu BonGusto Caffe s.r.o., IČO: 4608674, se sídlem Solná 1472/5, 702 00, 

Ostrava - Moravská Ostrava; 

2) č. 03839/RM1822/58 ze dne 12. 5. 2020 v bodě 2 v části žádosti o podporu G1702 subjektu 

Stella  Čapková Šťastná, IČO: 88541291, se sídlem Na Spojce 1630/2, 702 00, Ostrava - 

Moravská Ostrava, 

a to vzhledem ke skutečnostem uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu 

  

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 na účty 

subjektů uvedené v žádostech o peněžitou pomoc 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 26.05.2020 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 39 
Změna usnesení č. 03740/RM1822/56 ze dne 28.04.2020 
  
Usnesení číslo: 03909/RM1822/59 

(zn.předkl.) 
91 

  
k usnesení č. 03740/RM1822/56 
  
Rada města 
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1) mění 

  
své usnesení č. 03740/RM1822/56 ze dne 28.04.2020 v bodě 1) tak, že příloha č. 1 se nahrazuje 

přílohou č. 1 tohoto předloženého materiálu 

  

2) mění 

  
své usnesení č. 03740/RM1822/56 ze dne 28.04.2020 v bodě 2) tak, že příloha č. 2 se nahrazuje 

přílohou č. 2 tohoto předloženého materiálu 

  

 
RM_M 40 
Poskytnutí finančních prostředků školským příspěvkovým organizacím 
zřízeným statutárním městem Ostrava 
  
Usnesení číslo: 03910/RM1822/59 

(zn.předkl.) 
91 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí neinvestičních účelových příspěvků školským příspěvkovým organizacím 

zřízeným statutárním městem Ostrava dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

2) schvaluje 

  
úpravu závazných ukazatelů: 

- zvýšení neinvestičního příspěvku 

Středisko volného času Korunka, Ostrava - Mariánské Hory, p.o.    o 640 tis. Kč 

Středisko volného času, Ostrava - Zábřeh, p.o.                                 o 480 tis. Kč 

Dům dětí a mládeže, Ostrava - Poruba, p.o.                                      o 430 tis. Kč 

Středisko volného času, Ostrava - Moravská Ostrava, p.o.               o 470 tis. Kč 

  

3) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

- snižují neinvestiční příspěvky na ORJ 140 

na § 3233, pol. 5331, ÚZ 1355                           o  2.020 tis. Kč 

- zvyšují neinvestiční příspěvky na ORJ 140 

na § 3233, pol. 5331, ORG 81, ÚZ 1355            o    640 tis. Kč 

na § 3233, pol. 5331, ORG 82, ÚZ 1355            o    480 tis. Kč 

na § 3233, pol. 5331, ORG 83, ÚZ 1355            o    430 tis. Kč 

na § 3233, pol. 5331, ORG 84, ÚZ 1355            o    470 tis. Kč 
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4) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.05.2020 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 41 
Informace o ukončení projektu “Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání 
ve městě Ostrava”, reg. č.: CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000212, 
financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 
  
Usnesení číslo: 03911/RM1822/59 

(zn.předkl.) 
91 

  
k usnesení č. 02796/RM1418/41 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s předloženou informací o ukončení projektu a s konečným vyúčtováním projektu ”Rozvoj 

rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava”, reg. č.: CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000212, 

financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 

  

 
RM_M 42 
Udělení předchozího souhlasu s nabytím daru do vlastnictví právnické 
osoby Domov pro seniory Iris, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková 
organizace, IČO 70631824, se sídlem Rybářská 1223/13, 709 00 Ostrava - 
Mariánské Hory 
  
Usnesení číslo: 03912/RM1822/59 

(zn.předkl.) 
41 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

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

do vlastnictví právnické osoby Domov pro seniory Iris, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková 

organizace, IČO 70631824, se sídlem Rybářská 1223/13, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory,           

ve výši 10.000,-- Kč (dle přílohy č. 1 předloženého materiálu). 
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2) ukládá 

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

vystavit za zřizovatele předchozí souhlas zřizovatele k darovací smlouvě dle bodu 1) tohoto 

usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 26.05.2020 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
 

RM_M 43 
Návrh na úpravu Organizačního řádu magistrátu 
  
Usnesení číslo: 03913/RM1822/59 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o změně názvu Útvaru hlavního architekta a stavebního řádu na odbor územního plánování 

a stavebního řádu s účinností od 1.6.2020 

  

2) schvaluje 

  
doplněk X Organizačního řádu magistrátu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s účinností  

od 1.6.2020 

  

3) schvaluje 

  
nové znění Přílohy číslo 2  Organizačního řádu magistrátu dle přílohy č. 2 předloženého 

materiálu s účinností od 1.6. 2020 

  

4) schvaluje 

  
doplněk XI Přílohy číslo 3 Organizačního řádu magistrátu dle přílohy č. 3 předloženého 

materiálu s účinností od 1.6.2020 

  

5) schvaluje 

  
doplněk VII Přílohy č. 4 Organizačního řádu magistrátu dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

s účinností od 1.6.2020 
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RM_VZ 7 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce krematoria Ostrava - PD”, poř. č. 
043/2020 
  
Usnesení číslo: 03914/RM1822/59 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 03516/RM1822/51 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o změně výzvy k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění dle ust. § 65 zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázkách, v platném znění, o uzavření smlouvy k veřejné zakázce 

„Rekonstrukce krematoria Ostrava - PD” v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, a to v rozsahu    

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 8 
Veřejná zakázka “Dětské centrum Domeček - Rýparova - IZ, poř. č. 
009/2020 
  
Usnesení číslo: 03915/RM1822/59 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o výběru dodavatele a uzavření smlouvy o dílo a smlouvy příkazní k veřejné zakázce malého 

rozsahu na zpracování investičního záměru na adaptaci objektu na ul. Rýparova č. 2905/51       

v Ostravě - Zábřehu pro potřeby Dětského centra Domeček, příspěvková organizace, včetně 

provedení stavebně technického průzkumu a zpracování dispoziční studie a včetně výkonu 

související inženýrské činnosti, v rozsahu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 

Atelier 99 s.r.o. 

se sídlem: Purkyňova 71/99, Královo Pole, 612 00 Brno 

IČO: 02463245 

za cenu nejvýše přípustnou 474.000,-- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 9 
Veřejná zakázka „Dodávka stojanů na dezinfekci rukou“ poř. č. 84/2020 
  
Usnesení číslo: 03916/RM1822/59 

(zn.předkl.) 
01 
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Rada města 

  
1) rozhodla 

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

na dezinfekci rukou v rozsahu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 

WHITE PRO cz s.r.o. 

IČO: 04514459 

se sídlem: Bohumínská 410/135, 712 00 Ostrava 

za cenu nejvýše přípustnou 399.500,- Kč bez DPH 

  

 
RM_M 44 
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: 03917/RM1822/59 

(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 

  

3) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

s n i ž u j e 

rozpočtová rezerva 

na § 6409, pol. 5901, ORJ 120                    o      440 tis. Kč 

z v y š u j í 

neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 
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na § 3900, pol. 5221, ÚZ 5213, ORJ 120                    o      40 tis. Kč 

neinvestiční transfery spolkům 

na § 3900, pol. 5222, ÚZ 5213, ORJ 120                    o      400 tis. Kč 

  

4) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.05.2020 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
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: 25.05.2020 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 45 
Návrh schválení žádostí o peněžitou pomoc do výše 100 000 Kč           
pro zmírnění dopadů krizového opatření v souvislosti s epidemií 
COVID-19 
  
Usnesení číslo: 03918/RM1822/59 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 0843/ZM1822/14 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí peněžité pomoci určené podnikatelům pro zmírnění dopadů krizových 

a mimořádných opatření přijatých orgány veřejné moci ČR v souvislosti s epidemií onemocnění 

COVID - 19, a to subjektům a ve výši, jak je uvedeno v příloze č. 1 předloženého materiálu, 

a schválit sdělení žadatelům dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 
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2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o neposkytnutí peněžité pomoci určené podnikatelům pro zmírnění 

dopadů krizových a mimořádných opatření přijatých orgány veřejné moci ČR v souvislosti        

s epidemií onemocnění COVID - 19, a to subjektům a ve výši, jak je uvedeno v příloze č. 2 

předloženého materiálu 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se snižuje rozpočtová rezerva 

na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 42 749 tis. Kč 

zvyšují neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám 

na § 3639, pol. 5212, ÚZ 5213, ORJ 120 o 28 900 tis. Kč 

zvyšují neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 

na § 3639, pol. 5213, ÚZ 5213, ORJ 120 o 13 849 tis. Kč 

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

uložit radě města 

realizovat rozpočtové opatření dle bodu 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.05.2020 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
5) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

uložit radě města 

zaslat peněžitou pomoc subjektům a ve výši dle přílohy č. 1 předloženého materiálu na účty 

subjektů uvedené v žádostech o peněžitou pomoc, a to po odeslání sdělení dle přílohy č. 3 

předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 09.06.2020 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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6) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

předložit prostřednictvím odboru strategického rozvoje návrh dle bodů 1) - 5) tohoto usnesení  

na jednání zastupitelstva města dne 20.05.2020 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 20.05.2020 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
 

 


