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Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 08.09.2020 
  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název zn.předkl. 

04707/RM1822/69 RM_M 0 Schválení programu 69. schůze rady města konané 

dne 08.09.2020 

35 

04708/RM1822/69 RM_M 1 Návrh na záměr města neprodat a prodat části 

pozemků v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

08 

04709/RM1822/69 RM_M 3 Návrh koupit nemovitou věc v k.ú. Poruba, obec 

Ostrava pro veřejně prospěšnou stavbu “Propojení 

Francouzská-Rudná” 

08 

04710/RM1822/69 RM_M 4 Návrh na záměr města nepronajmout nebytový prostor 

v k. ú. Přívoz 

08 

04711/RM1822/69 RM_M 5 Návrh na záměr města neprodat a nepronajmout 

pozemky v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava  

(ul. Nádražní, Na Karolině) 

08 

04712/RM1822/69 RM_M 6 Návrh na vyřazení nedokončeného dlouhodobého 

hmotného majetku z účetní evidence odboru 

majetkového 

08 

04713/RM1822/69 RM_M 7 Návrh nekoupit a návrh koupit nemovité věci           

v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 

08 

04714/RM1822/69 RM_M 8 Návrh na záměr města prodat pozemky                 

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (ul. Válcovní) 

08 

04715/RM1822/69 RM_M 9 Návrh na souhlas s umístěním komunikačního vedení 

a uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení 

služebnosti k pozemkům ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy, pro T-Mobile Czech Republic a.s. 

08 

04716/RM1822/69 RM_M 10 Žádost o úpravu uznatelných nákladů v rámci 

poskytnuté dotace Tělovýchovné jednoty Sokol Stará 

Bělá, z.s. 

91 

04717/RM1822/69 RM_M 11 Žádost AKADEMIE MFK VÍTKOVICE z.s.          

o mimořádnou dotaci na podporu pravidelné činnosti 

v roce 2020. 

91 

04718/RM1822/69 RM_M 12 Návrh na souhlas s umístěním komunikační sítě          

a vedení NN, uzavření smluv o budoucí smlouvě          

o zřízení věcného břemene - služebností k pozemkům 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, pro CETIN 

a.s. a ČEZ Distribuce, a.s. 

08 

04719/RM1822/69 RM_M 13 Poděkování a žádost Mgr. xxx xxxxxxxx o podporu 

Domova Sluníčko 

86 

04720/RM1822/69 RM_M 14 Návrh Souhlasného prohlášení o vzniku vlastnického 

práva statutárního města Ostravy v k. ú. Stará Bělá,      

v k. ú. Nová Ves u Ostravy, v k. ú. Muglinov,            

v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, v k. ú. Vratimov, 

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

obec Vřesina, na základě mimořádného vydržení 

 

08 
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04721/RM1822/69 RM_M 15 Návrh na bezúplatné nabytí pozemku v k.ú. Třebovice 

ve Slezsku, obec Ostrava, pro veřejně prospěšnou 

stavbu “Komunikace-severní spoj” 

08 

04722/RM1822/69 RM_M 16 Návrh na záměr města prodat nemovité věci            

v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava                

a v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 

08 

04723/RM1822/69 RM_M 19 Výzva na podporu kariérového poradenství z rozpočtu 

SMO na rok 2021 

91 

04724/RM1822/69 RM_M 20 Návrh na souhlas vlastníka pozemků s umístěním 

stavby v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava,         

pro společnost New Karolina Residential 

Development II s.r.o., a návrh na zřízení služebnosti  

a uzavření smlouvy o zřízení služebnosti pro fyzickou 

osobu 

08 

04725/RM1822/69 RM_M 21 Návrh Programu podpory kultury a zachování 

kulturního dědictví na území statutárního města 

Ostrava v letech 2021 - 2024 a návrh na vyhlášení 

výběrového řízení na poskytnutí peněžních prostředků 

v oblasti kultury 

60 

04726/RM1822/69 RM_M 22 Návrh na schválení změn podpořených projektů          

v oblasti kultury, návrh na uzavření dodatků          

k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí 

neinvestičních dotací 

60 

04727/RM1822/69 RM_M 23 Přehled souhlasů s umístěním sídla společnosti        

v objektech areálu MSIC 

08 

04728/RM1822/69 RM_M 25 Oznámení o konání veřejného projednání návrhu 

Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje 

Moravskoslezského kraje 

89 

04729/RM1822/69 RM_M 26 Návrh na uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení 

služebnosti na straně budoucího oprávněného        

s vlastníky pozemků a s investorem 

08 

04730/RM1822/69 RM_M 27 Udělení souhlasu pro potřeby startu a přistání 

bezpilotního letounu - dronu v k. ú. Pustkovec 

08 

04731/RM1822/69 RM_M 28 Zvýšení neinvestičního příspěvku na rok 2020             

o 7 500 tis. Kč pro Zoologickou zahradu a botanický 

park Ostrava, p.o. k dokrytí nákladů v souvislosti         

s výpadkem příjmů v důsledku COVID-19 

38 

04732/RM1822/69 RM_M 29 Schválení vystavení objednávky na odstranění závad 

na vozidle CAS 32 T815 RZ 4T9 2080 jednotky sboru 

dobrovolných hasičů Petřkovice 

01 

04733/RM1822/69 RM_M 30 Návrh na uzavření nájemní smlouvy na část užitného 

prostoru v kolektorech na území města Ostravy         

pro PODA a.s. 

08 

04734/RM1822/69 RM_M 31 Systém environmentálního managementu za rok 2019 80 

04735/RM1822/69 RM_M 32 Návrh na udělení Ceny města Ostravy in memoriam 01 

04736/RM1822/69 RM_M 33 Výběr nejvýhodnější nabídky úvěru ve výši          

1,8 mld. Kč na investiční akce města 

07 
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04737/RM1822/69 RM_M 34 Návrh na zrušení usnesení rady města, zřízení 

služebnosti, uzavření smlouvy o zřízení služebnosti, 

souhlas s umístěním inž. sítí a uzavření smlouvy           

o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 

08 

04738/RM1822/69 RM_M 35 Občanské podněty k vydání právních předpisů 28 

04739/RM1822/69 RM_M 36 Poskytnutí účelové investiční dotace společnosti 

Černá louka s.r.o. na realizaci projektu “Revitalizace 

prostoru před pavilonem A na Černé louce” 

80 

04740/RM1822/69 RM_M 37 Návrh přijmout darem nemovité věci a návrh         

na uzavření smluv o zřízení služebnosti v k. ú. Svinov, 

obec Ostrava 

08 

04741/RM1822/69 RM_M 38 Návrh zrušit usnesení zastupitelstva města, záměr 

darovat pozemky v k. ú. Moravská Ostrava,               

obec Ostrava - ŘSD 

08 

04742/RM1822/69 RM_M 39 Žádost o mimořádnou dotaci spolku DAISY 

mažoretky, z.s. 

91 

04743/RM1822/69 RM_M 40 Žádost o mimořádnou dotaci spolků Basketbalový 

klub NH Ostrava, z.s. a Sportovní basketbalová škola 

Ostrava z.s. 

91 

04744/RM1822/69 RM_M 41 Návrh na uzavření Dodatku č. 34 ke smlouvě         

o výpůjčce mezi statutárním městem Ostrava          

a Českou republikou - Hasičský záchranný sbor 

Moravskoslezského kraje 

08 

04745/RM1822/69 RM_M 42 Návrh na uzavření dohody o úhradě za bezesmluvní 

užívání prostoru sloužícího podnikání v k.ú. Přívoz 

(areál Wattova) 

08 

04746/RM1822/69 RM_M 43 Úprava rozpočtu 07 

04747/RM1822/69 RM_M 44 Návrh na uzavření dodatku č.2 ke Smlouvě           

o poskytnutí účelové neinvestiční dotace 

č.0614/2020/KP spolku Jagello 2000 na pořádání  

Dnů NATO v Ostravě & Dnů Vzdušných sil Armády 

České republiky 2020 

01 

04748/RM1822/69 RM_M 45 „Odlehčovací stoka Muglinovská - osazení uzavírací 

armatury” Návrh na uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě 

o dílo 3620/2018/OI/VZKÚ 

05 

04749/RM1822/69 RM_M 46 Výběr nejvýhodnější nabídky úvěru pro městský 

obvod Mariánské Hory a Hulváky ve výši 100 mil. Kč 

07 

04750/RM1822/69 RM_M 47 Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů          

do vlastnictví právnické osoby Dětské centrum 

Domeček, příspěvková organizace, IČO 00631956,  

se sídlem Jedličkova 1025/5, 700 30 Ostrava - Zábřeh 

40 

04751/RM1822/69 RM_M 48 Návrh na uzavření nájemní smlouvy k pozemkům       

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

 

 

 

 

08 
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04752/RM1822/69 RM_M 49 Návrh na záměr města pronajmout části pozemků 

parc. č. 1752/21, ostatní plocha, ostatní komunikace,  

a parc. č. 1752/24, ostatní plocha, ostatní komunikace, 

vše v k.ú. Hrabová, obec Ostrava a návrh na záměr 

města vypůjčit část pozemku parc. č. 56/3 - ostatní 

plocha, zeleň v k.ú. Hrušov, obec Ostrava 

08 

04753/RM1822/69 RM_M 50 Schválení přijetí dotace Městské nemocnice Ostrava, 

příspěvkové organizace, v rámci Programu podpory 

Center duševního zdraví III (Operační program 

Zaměstnanost) pro vybudování “Centra duševního 

zdraví Ostrava centrum” 

41 

04754/RM1822/69 RM_M 51 Návrh na vyjádření nesouhlasu s podáním odvolání 

proti rozhodnutí Zemského archivu v Opavě           

č. j. ZA/5023/2019/8 ze dne 28. 8. 2020 

21 

04755/RM1822/69 RM_M 52 Dodatek č. 2 ke smlouvě o sdružených službách 

dodávky plynu pro objekty Statutárního města 

Ostrava, ev. č. zákazníka 2381/2019/HS ze dne 

19.9.2019 

84 

04756/RM1822/69 RM_M 53 Návrh na uzavření dodatků k Veřejnoprávním 

smlouvám o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu 

statutárního města Ostravy - změna výše poměrných 

částí dotace určených na investiční náklady          

a neinvestiční náklady projektu 

91 

04757/RM1822/69 RM_M 54 Návrh prodat pozemek v k. ú. Moravská Ostrava,  

obec Ostrava - rockette s.r.o. 

08 

04758/RM1822/69 RM_M 55 Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění         

a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 14/2013, Statut 

města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků 

28 

04759/RM1822/69 RM_M 56 Podnět bytového družstva Hladnovská 75/730 28 

04760/RM1822/69 RM_M 57 Návrh na uzavření smlouvy o koupi pozemků, návrh 

na uzavření smlouvy o převodu práva zpětné koupě, 

návrh na uzavření smlouvy o částečném postoupení 

smlouvy, návrh na prodej pozemků, návrh na uzavření 

dohody o zrušení předkupního práva a návrh               

na uzavření smlouvy o zřízení předkupního práva            

v SPZ Ostrava - Mošnov 

08 

04761/RM1822/69 RM_M 58 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce 08 

04762/RM1822/69 RM_M 59 Prominutí dluhu ve věci odtahu vozidla, tovární 

značky FORD Galaxy, RZ 4J4 6547 

28 

04763/RM1822/69 RM_M 60 Návrh na uzavření Smlouvy o úpravě vzájemných 

práv a povinností s dohodou o zániku věcného 

předkupního práva, o zřízení věcného předkupního 

práva a o zřízení zákazu zcizení jako práva věcného - 

Areál Kostelní s.r.o. 

08 

04764/RM1822/69 RM_VZ 1 Veřejná zakázka “Výměna vratového systému 

hangáru, LZS MSK Ostrava-Zábřeh”,                    

poř. č. 119/2020 

05 
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04765/RM1822/69 RM_VZ 2 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu           

a uzavření smlouvy o dílo a smlouvy příkazní           

pro stavbu “Rekonstrukce vodovodu a kanalizace          

ul. Sadová - BOZP + TDS-ČPHZ” 

05 

04766/RM1822/69 RM_VZ 3 Úprava koryta čerpací stanice odpadních vod Koblov 

Žabník 

84 

04767/RM1822/69 RM_VZ 4 Parková úprava na Prokešově náměstí - výkon TDS  

a BOZP 

05 

04768/RM1822/69 RM_VZ 5 Veřejná zakázka “Parková úprava na Prokešově 

náměstí” poř. č. 132/2020 

05 

04769/RM1822/69 RM_VZ 6 Veřejná zakázka “ZOO - energetické hospodářství - 

PD”, poř. č. 125/2020 

05 

04770/RM1822/69 RM_VZ 7 Veřejná zakázka „Ochranné zdravotní pomůcky“  

poř. č. 139/2020 

01 

04771/RM1822/69 RM_VZ 8 Veřejná zakázka “Kamerové vozidlo”,                

poř. č. 108/2020 

25 

04772/RM1822/69 RM_VZ 9 Rozhodnutí o výběru dodavatelů a o uzavření 

Smlouvy na vytvoření projektových dokumentací, 

výkonu autorského dozoru, poskytnutí inženýringu         

a licence k projektu „KONCERTNÍ HALA MĚSTA 

OSTRAVY´´ 

05 

  
Materiály, které byly staženy  
  

 Materiál 
  

Název zn.předkl. 

  RM_M 18 Návrh vložit nemovitý a movitý majetek                

v k.ú. Pustkovec, obec Ostrava, do základního 

kapitálu společnosti Moravskoslezské inovační 

centrum Ostrava, a.s. 

08 

  RM_M 17 Návrh na svěření pozemků, jejichž součástí jsou 

stavby - Husova 7 a Střelniční 8, k.ú. Moravská 

Ostrava městskému obvodu Moravská Ostrava         

a Přívoz 

08 

  RM_M 2 Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k.ú. 

Polanka nad Odrou, obec Ostrava a návrh na jejich 

svěření městskému obvodu 

08 

  RM_M 24 Návrh darovat pozemek v k. ú. Moravská Ostrava, 

obec Ostrava (ul. Cihelní) 

08 
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RM_M 0 
Schválení programu 69. schůze rady města konané dne 08.09.2020 
  
Usnesení číslo: 04707/RM1822/69 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
program 69. schůze rady města konané dne 08.09.2020 

  

 
RM_M 1 
Návrh na záměr města neprodat a prodat části pozemků v k. ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 04708/RM1822/69 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) nesouhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat část pozemku parc. č. 2635/4, o výměře 1069 m2                 

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřenou 

městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, která je dle geometrického                   

plánu č. 6094-466/2019 vyhotoveného pro k. ú. Moravská Ostrava, nově označena           

jako pozemek parc. č. 2635/87, v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

  

2) souhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat 

části pozemku parc. č. 2635/4 o výměře 36 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu Moravská Ostrava          

a Přívoz 

dle přílohy č. 2/4 předloženého materiálu 

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

  

3) souhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat 

část pozemku parc. č. 2202/49, o výměře 5 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava,          

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřená městskému obvodu Moravská Ostrava         
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a Přívoz, která je dle geometrického plánu č. 6153-53/2020 vyhotoveného pro k. ú. Moravská 

Ostrava, nově označena jako pozemek parc. č. 2202/190 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

za podmínky, že zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz vydá k prodeji 

předmětné části souhlasné stanovisko 

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

  

4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 16.09.2020 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 3 
Návrh koupit nemovitou věc v k.ú. Poruba, obec Ostrava pro veřejně 
prospěšnou stavbu “Propojení Francouzská-Rudná” 
  
Usnesení číslo: 04709/RM1822/69 

(zn.předkl.) 
08 

   
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem koupit nemovitou věc v k. ú. Poruba, obec Ostrava, a to stavbu bez čp/če, jiná stavba, 

včetně příslušenství (kanalizační přípojka splašková, septik, dřevěný přístřešek) stojící na 

pozemku parc. č. 2801/26 od vlastníka pana XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXXX 

XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX, za kupní cenu 

stanovenou v celkové výši 2.961.000,- Kč 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora  Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 16.09.2020 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 
 



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 9/65  
  

RM_M 4 
Návrh na záměr města nepronajmout nebytový prostor v k. ú. Přívoz 
  
Usnesení číslo: 04710/RM1822/69 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
že nemá záměr pronajmout nebytový prostor, v objektu označeného “P2”, budovy bez čp/če - 

způsob využití výroba - na pozemku p. č. st. 170/1, zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Přívoz,  

obec Ostrava (areál Wattova), dle zákresu ve snímku, který je součástí přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

 
RM_M 5 
Návrh na záměr města neprodat a nepronajmout pozemky                
v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (ul. Nádražní, Na Karolině) 
  
Usnesení číslo: 04711/RM1822/69 

(zn.předkl.) 
08 

 

Rada města 

  
1) nesouhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat 

pozemek parc. č. 244/10 

pozemek parc. č. 244/17 

pozemek parc. č. 244/46 

pozemek parc. č. 1581/73 

pozemek parc. č. 1581/100 

vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřené městskému obvodu Moravská Ostrava          

a Přívoz 

  

2) rozhodla 

  
že nemá záměr pronajmout 

pozemek parc. č. 244/10 

pozemek parc. č. 244/17 

pozemek parc. č. 244/46 

pozemek parc. č. 1581/73 

pozemek parc. č. 1581/100 

vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřené městskému obvodu Moravská Ostrava       

a Přívoz 
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3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 16.09.2020 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 6 
Návrh na vyřazení nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku       
z účetní evidence odboru majetkového 
  
Usnesení číslo: 04712/RM1822/69 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o vyřazení nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku z účetní evidence odboru 

majetkového v celkové pořizovací ceně 618 741,- Kč dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) jmenuje 

  
likvidační komisi ve složení: 

předseda: Ing. Věra Rajnochová 

členové: Ing. Božena Vašnovská, MPA 

               Bc. Marie Kučinská, MPA 

               Ing. Petra Brňáková 

               Věra Válková 

  

3) ukládá 

  
likvidační komisi vyhotovit zápis o provedeném vyřazení z účetní evidence dle bodu 1) tohoto 

usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 30.09.2020 

 vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 7 
Návrh nekoupit a návrh koupit nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava, 
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 04713/RM1822/69 

(zn.předkl.) 
08 

   
Rada města 

  
1) nesouhlasí 

  
s návrhem koupit nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, a to: 

- pozemek parc.č. 5585 

od společnosti Asental Land, s.r.o., se sídlem Gregorova 2582/3, Moravská Ostrava, 702 00 

Ostrava, IČO 277 69 143 

  

2) nesouhlasí 

  
s návrhem koupit nemovitou věc v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, a to: 

-  pozemek parc.č. 5500/4 

od společnosti Asental Land, s.r.o., se sídlem Gregorova 2582/3, Moravská Ostrava, 702 00 

Ostrava, IČO 277 69 143 

  

3) souhlasí 

  
s návrhem koupit nemovitou věc v k.ú. Slezská Ostrava,  obec Ostrava, a to: 

- část pozemku parc.č. 5001, na které se nachází místní komunikace III. třídy 147 c -                  

ul. Marešova o výměře cca 1080 m2 

a zahájit jednání se společností Asental Land, s.r.o., se sídlem Gregorova 2582/3,           

Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 277 69 143, a to za cenu v místě a čase obvyklou 

  

4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 16.09.2020 

 vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 8 
Návrh na záměr města prodat pozemky v k. ú. Moravská Ostrava,           
obec Ostrava (ul. Válcovní) 
  
Usnesení číslo: 04714/RM1822/69 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat 

pozemek parc. č. 3025/4 

pozemek parc. č. 3025/5 

pozemek parc. č. 3025/7 

část pozemku parc. č. 3024/1, o výměře 248 m2, která je dle geometrického                      

plánu č. 6187-298/2020, vyhotoveného pro k.ú. Moravská Ostrava, označena jako pozemek 

parc. č. 3024/1 

vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

vše ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřené městskému obvodu Moravská Ostrava       

a Přívoz 

za podmínky, že zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz vydá souhlasné 

stanovisko 

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

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 16.09.2020 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 9 
Návrh na souhlas s umístěním komunikačního vedení a uzavření smluv 
o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti k pozemkům ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy, pro T-Mobile Czech Republic a.s. 
  
Usnesení číslo: 04715/RM1822/69 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
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1) souhlasí 

  
s umístěním podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě v pozemcích           

ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

p. p. č. 439/37 - ostatní plocha, zeleň, 

p. p. č. 455/62 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 764 - ostatní plocha, jiná plocha, 

p. p. č. 995/42 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 1005/2 - ostatní plocha, silnice, 

p. p. č. 1012/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

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

  

T-Mobile Czech Republic a.s. 

se sídlem Tomíčkova 2144/1, Chodov, 148 00 Praha 4, IČO:  64949681 

v rámci stavby “FTTH_Ostrava_Zábřeh_1” 

dle situačních výkresů dokumentace, které jsou přílohou č. 2/7-2/17 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti zřízení              

a provozování podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě k pozemkům: 

p. p. č. 439/37 - ostatní plocha, zeleň, 

p. p. č. 455/62 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 764 - ostatní plocha, jiná plocha, 

p. p. č. 995/42 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 1005/2 - ostatní plocha, silnice, 

p. p. č. 1012/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, s budoucím oprávněným:  

  

T-Mobile Czech Republic a.s. 

se sídlem Tomíčkova 2144/1, Chodov, 148 00 Praha 4, IČO:  64949681  

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

3) souhlasí 

  
s umístěním podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě v pozemcích       

ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

p. p. č. 100/16 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 100/35 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 623/2 - ostatní plocha, jiná plocha, 

p. p. č. 623/123 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 671/2 - ostatní plocha, jiná plocha, 

p. p. č. 692/2 - ostatní plocha, zeleň, 
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p. p. č. 692/4 - ostatní plocha, manipulační plocha, 

p. p. č. 728/15 - ostatní plocha, jiná plocha, 

p. p. č. 732/32 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 732/69 - ostatní plocha, jiná plocha, 

p. p. č. 732/71 - ostatní plocha, jiná plocha, 

p. p. č. 732/72 - ostatní plocha, zeleň, 

p. p. č. 736/3 - ostatní plocha, zeleň, 

p. p. č. 736/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 736/24 - ostatní plocha, jiná plocha, 

p. p. č. 736/25 - ostatní plocha, jiná plocha, 

p. p. č. 736/41 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 2980 - ostatní plocha, zeleň, 

p. p. č. 634/8 - ostatní plocha, manipulační plocha 

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

  

T-Mobile Czech Republic a.s. 

se sídlem Tomíčkova 2144/1, Chodov, 148 00 Praha 4, IČO:  64949681 

v rámci stavby “FTTH_Ostrava_Zábřeh_2” 

dle situačních výkresů dokumentace, které jsou přílohou č. 5/9 - 5/17 předloženého materiálu 

  

4) rozhodla 

  
na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti zřízení             

a provozování podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě k pozemkům: 

p. p. č. 100/16 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 100/35 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 623/2 - ostatní plocha, jiná plocha, 

p. p. č. 623/123 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 671/2 - ostatní plocha, jiná plocha, 

p. p. č. 692/2 - ostatní plocha, zeleň, 

p. p. č. 692/4 - ostatní plocha, manipulační plocha, 

p. p. č. 728/15 - ostatní plocha, jiná plocha, 

p. p. č. 732/32 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 732/69 - ostatní plocha, jiná plocha, 

p. p. č. 732/71 - ostatní plocha, jiná plocha, 

p. p. č. 732/72 - ostatní plocha, zeleň, 

p. p. č. 736/3 - ostatní plocha, zeleň, 

p. p. č. 736/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 736/24 - ostatní plocha, jiná plocha, 

p. p. č. 736/25 - ostatní plocha, jiná plocha, 

p. p. č. 736/41 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 2980 - ostatní plocha, zeleň, 

p. p. č. 634/8 - ostatní plocha, manipulační plocha 

v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, s budoucím oprávněným:  
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T-Mobile Czech Republic a.s. 

se sídlem Tomíčkova 2144/1, Chodov, 148 00 Praha 4, IČO:  64949681 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

5) souhlasí 

  
s umístěním podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě v pozemcích          

ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 1503/28 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č.  1503/183 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 1567 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 1649/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 1987/7 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 2001/6 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 2001/8 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 2029/9 - trvalý travní porost, 

parc. č. 2029/10 - trvalý travní porost, 

parc.č. 2030 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 2083 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 4427/23 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 4427/24 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 4419/1 - ostatní plocha, zeleň, 

parc. č. 4408/156 - ostatní plocha, zeleň 

v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava a 

parc. č. 2965/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k.ú. Poruba, obec Ostrava, pro:  

  

T-Mobile Czech Republic a.s. 

se sídlem Tomíčkova 2144/1, Chodov, 148 00 Praha 4, IČO:  64949681 

v rámci stavby “INS FTTH Ostrava-Poruba I” 

dle situačních výkresů dokumentace, které jsou přílohou č. 8/15 - 8/29 předloženého materiálu 

  

6) rozhodla 

  
na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti zřízení                 

a provozování podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě k pozemkům: 

parc. č. 1503/28 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č.  1503/183 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 1567 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 1649/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 1987/7 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 2001/6 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 2001/8 - ostatní plocha, jiná plocha, 
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parc. č. 2029/9 - trvalý travní porost, 

parc. č. 2029/10 - trvalý travní porost, 

parc.č. 2030 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 2083 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 4427/23 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 4427/24 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 4419/1 - ostatní plocha, zeleň, 

parc. č. 4408/156 - ostatní plocha, zeleň 

v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava a 

parc. č. 2965/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

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

  

T-Mobile Czech Republic a.s. 

se sídlem Tomíčkova 2144/1, Chodov, 148 00 Praha 4, IČO:  64949681 

dle přílohy č. 9 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 10 
Žádost o úpravu uznatelných nákladů v rámci poskytnuté dotace 
Tělovýchovné jednoty Sokol Stará Bělá, z.s. 
  
Usnesení číslo: 04716/RM1822/69 

(zn.předkl.) 
91 

   
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o úpravě podmínek použití poskytnutých peněžních prostředků spolku 

Tělovýchovná jednota Sokol Stará Bělá, z.s., se sídlem Junácká 6/138, 724 00 Ostrava - Stará 

Bělá, IČO: 44743980 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a uzavření Dodatku č. 1           

k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí investiční účelové dotace č. 1748/2020/ŠaS dle přílohy  

č. 3 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

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

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodu 1) předloženého materiálu na jeho 

zasedání dne 16.9.2020 

  

 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 16.09.2020 

 vedoucí odboru školství a sportu 
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rada města 
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RM_M 11 
Žádost AKADEMIE MFK VÍTKOVICE z.s. o mimořádnou dotaci         
na podporu pravidelné činnosti v roce 2020. 
  
Usnesení číslo: 04717/RM1822/69 

(zn.předkl.) 
91 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí mimořádné dotace ve výši  1.500 tis. Kč spolku AKADEMIE MFK 

VÍTKOVICE z.s., IČO: 22819347, se sídlem Holasova 1133/14, Hrabůvka, 700 30 Ostrava           

na realizaci projektu “Podpora pravidelné činnosti AKADEMIE MFK VÍTKOVICE v roce 

2020”, dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy předloženého materiálu a o uzavření veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí dotace mezi statutárním městem Ostrava a shora uvedeným subjektem  

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

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

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodu 1) tohoto usnesení na jeho zasedání 

dne 16.9.2020 

  

 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 16.09.2020 

 vedoucí odboru školství a sportu 

  
 

RM_M 12 
Návrh na souhlas s umístěním komunikační sítě a vedení NN, uzavření 
smluv o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebností          
k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy, pro CETIN a.s.  
a ČEZ Distribuce, a.s. 
  
Usnesení číslo: 04718/RM1822/69 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě v pozemku         

ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 1728/2 - ostatní plocha, manipulační plocha 

v k. ú. Svinov, obec Ostrava, pro:  



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. 
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CETIN a.s. 

se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO:  040 84 063 

v rámci stavby “VPIC Ostrava, Nad Porubkou LIDL” 

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

  

2) rozhodla 

  
na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti zřízení                   

a provozování podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě k pozemku: 

parc. č. 1728/2 - ostatní plocha, manipulační plocha 

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

CETIN a.s. 

se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 040 84 063 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

3) souhlasí 

  
s umístěním podzemního kabelového vedení 2x NN 0,4 kV v pozemku ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy: 

parc. č. 206/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k. ú. Vítkovice, 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-Vítkovice 190/260, NNk” 

dle situačního výkresu dokumentace, který je přílohou č. 5/2 předloženého materiálu 

  

4) rozhodla 

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

a provozování podzemního kabelového vedení 2x NN 0,4 kV k pozemku: 

parc. č. 206/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k. ú. Vítkovice, 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. 6 předloženého materiálu 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 
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RM_M 13 
Poděkování a žádost Mgr. xxxx xxxxxxxx o podporu Domova Sluníčko 
  
Usnesení číslo: 04719/RM1822/69 

(zn.předkl.) 
86 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
poděkování a žádost Mgr. XXXX XXXXXXX ze dne 24.07.2020 ve věci poskytnutí finanční 

podpory na opravu střech budov  Domova Sluníčko, Ostrava - Vítkovice, příspěvková 

organizace    

  

2) schvaluje 

  
návrh odpovědi na poděkování a žádost Mgr. XXXX XXXXXX ze dne 24.07.2020 s úpravou 

  

 
RM_M 14 
Návrh Souhlasného prohlášení o vzniku vlastnického práva statutárního 
města Ostravy v k. ú. Stará Bělá, v k. ú. Nová Ves u Ostravy,               
v k. ú. Muglinov, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, v k. ú. Vratimov,           
obec Vratimov, v k. ú. Vřesina u Bílovce, obec Vřesina, na základě 
mimořádného vydržení 
  
Usnesení číslo: 04720/RM1822/69 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s uzavřením souhlasného prohlášení dle přílohy č. 3 předloženého materiálu mezi statutárním 

městem Ostrava a společností Ostravské vodárny a kanalizace a.s., se sídlem Nádražní 28/3114, 

729 71 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO: 45193673  

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření tohoto souhlasného prohlášení dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

mezi statutárním městem Ostrava a společností Ostravské vodárny a kanalizace a.s., se sídlem 

Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO: 45193673  

  

 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 16.09.2020 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 15 
Návrh na bezúplatné nabytí pozemku v k.ú. Třebovice ve Slezsku,           
obec Ostrava, pro veřejně prospěšnou stavbu “Komunikace-severní 
spoj” 
  
Usnesení číslo: 04721/RM1822/69 

(zn.předkl.) 
08 

   
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s bezúplatným nabytím nemovité věci v k.ú. Třebovice ve Slezsku, obec Ostrava, a to pozemku: 

-  parc.č. 446/1 

od vlastníka Česká republika, příslušnost hospodařit s majetkem státu Úřad pro zastupování státu 

ve věcech majetkových, IČO: 697 97 111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město,  

128 00 Praha 2 

a uzavřít smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci dle přílohy č. 3 

předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 16.09.2020 

 vedoucí odboru majetkového 
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rada města 
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RM_M 16 
Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
obec Ostrava a v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 04722/RM1822/69 

(zn.předkl.) 
08 

   
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat nemovité věci  v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava,       

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu Ostrava-Jih, a to: 

- pozemek p.č.st. 6662 

a 

- část pozemku p.p.č. 1237/9 o výměře 80 m2, dle geometrického plánu pro rozdělení pozemku  

č. 3570-119/2019 ze dne 5. 8. 2019, nově označenou jako pozemek p.p.č. 1237/34, 

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

  

2) souhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat nemovité věci v k. ú. Koblov, obec Ostrava, ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu Slezská Ostrava, a to: 

- pozemek parc. č. 394 

a 

- část pozemku parc. č. 395 o výměře 197 m2, dle geometrického plánu pro rozdělení pozemku  

č. 1339-14/2019 ze dne 4. 4. 2019, nově označenou jako pozemek p.p.č. 395/2, 

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

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 16.09.2020 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 
 
 
 
 
 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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RM_M 19 
Výzva na podporu kariérového poradenství z rozpočtu SMO na rok 2021 
  
Usnesení číslo: 04723/RM1822/69 

(zn.předkl.) 
91 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o vyhlášení Výzvy na podporu kariérového poradenství z rozpočtu SMO na rok 2021           

v základních školách zřizovaných městskými obvody statutárního města Ostravy dle přílohy           

č. 1, 2 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

 
RM_M 20 
Návrh na souhlas vlastníka pozemků s umístěním stavby                 
v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, pro společnost New Karolina 
Residential Development II s.r.o., a návrh na zřízení služebnosti         
a uzavření smlouvy o zřízení služebnosti pro fyzickou osobu 
  
Usnesení číslo: 04724/RM1822/69 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
v souladu s ustanovením § 184a zákona č. 183/2006/Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších 

předpisů, s umístěním stavebního objektu SO 16 Vodovod do pozemků ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, a to: 

parc. č. 3463/3 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 3463/25 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 3463/44 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 3463/45 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 3463/46 - ostatní plocha, jiná plocha, 

pro: 

New Karolina Residential Development II s.r.o. 

se sídlem Dlouhá 562/22, Lazce, 779 00 Olomouc 

IČO 043 98 343 

v rámci stavby “ Nová Karolina - II. Etapa - 3. část, Bytový dům A1 včetně potřebných SO, 

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

  

 



Statutární město Ostrava 
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2) rozhodla 

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

- zřízení, vedení, provozování a údržby vodovodní přípojky v pozemku parc. č. 190/92 - ostatní 

plocha, silnice v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, 

- užívání části pozemku parc. č. 190/92 - ostatní plocha, silnice v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, 

jako sjezdu a nájezdu pro přístup a příjezd k pozemkům parc. č. 189/26 a parc. č. 189/27 oba             

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

XXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XX XXX XXXX 

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 21 
Návrh Programu podpory kultury a zachování kulturního dědictví         
na území statutárního města Ostrava v letech 2021 - 2024 a návrh         
na vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí peněžních prostředků        
v oblasti kultury 
  
Usnesení číslo: 04725/RM1822/69 

(zn.předkl.) 
60 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
návrh Programu podpory kultury a zachování kulturního dědictví na území statutárního města 

Ostrava v letech 2021 - 2024 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit Program podpory kultury a zachování kulturního dědictví na území statutárního města 

Ostrava v letech 2021 - 2024 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí peněžních prostředků na jednoleté        

i víceleté projekty v oblasti kultury z rozpočtu statutárního města Ostravy dle přílohy č. 1, 2      

a důvodové zprávy předloženého materiálu s úpravou 
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4) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru kultury a volnočasových aktivit 

zabezpečil kroky spojené s předložením informace o státní podpoře vyňaté za podmínek 

Nařízení Komise (ES) č. 651/2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují 

určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem, za podmínky schválení Programu 

podpory kultury a zachování kulturního dědictví na území statutárního města Ostravy v letech 

2021 – 2024 dle bodu 2) tohoto usnesení zastupitelstvem města 

  

 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 25.09.2020 

 vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit 

  
5) ukládá 

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

předložit návrh dle bodů 2) a 3) tohoto usnesení zastupitelstvu města 

  

 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 16.09.2020 

 vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit 

  
 

RM_M 22 
Návrh na schválení změn podpořených projektů v oblasti kultury, návrh 
na uzavření dodatků k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí 
neinvestičních dotací 
  
Usnesení číslo: 04726/RM1822/69 

(zn.předkl.) 
60 

  
k usnesení č. 1545/ZM1418/24 
k usnesení č. 05700/RM1418/83 
k usnesení č. 03275/RM1822/48 
k usnesení č. 03383/RM1822/49 
k usnesení č. 0806/ZM1822/13 
k usnesení č. 0812/ZM1822/13 
k usnesení č. 04154/RM1822/62 
k usnesení č. 0990/ZM1822/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit změnu projektu Dream Factory Ostrava 2020 dle důvodové zprávy a  přílohy č. 1 

předloženého materiálu 
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2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření Dodatku č. 2 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí víceleté neinvestiční 

účelové dotace v oblasti kultury a zachování kulturního dědictví ev. č. 1081/2017/KVA 

uzavřené mezi statutárním městem Ostravou a Dream Factory Ostrava, z.s., IČO: 22710701,     

se sídlem Kvapilova 2054, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, dle důvodové zprávy a příloh č. 1 

a č. 3 předloženého materiálu 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozšíření účelu použití dotace u projektu Podpora celoroční umělecké a kulturní činnosti 

Cirkus trochu jinak, z.s., dle důvodové zprávy a  přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí neinvestiční účelové 

dotace v oblasti kultury a zachování kulturního dědictví - jednorázové či jednoleté dotace ev. č. 

1191/2020/KVA uzavřené mezi statutárním městem Ostravou a Cirkus trochu jinak, z.s., 

IČO: 22878670, se sídlem Hlavní 34, 742 85 Vřesina, dle důvodové zprávy a příloh č. 4             

a č. 6 předloženého materiálu 

  

5) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit změnu termínů realizace akcí a projektů v oblasti kultury, na jejichž přípravu byla 

schválena finanční podpora SMO pro rok 2020, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu 

  

6) ukládá 

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

předložit návrhy dle bodů 1) - 5) tohoto usnesení zastupitelstvu města na jeho zasedání dne 

16.09.2020 

  

 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 16.09.2020 

 vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit 
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RM_M 23 
Přehled souhlasů s umístěním sídla společnosti v objektech areálu 
MSIC 
  
Usnesení číslo: 04727/RM1822/69 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) bere na vědomí 

  
informaci o udělených souhlasech s umístěním sídla společnosti do nemovitosti v areálu 

Moravskoslezského inovačního centra Ostrava, a.s. (MSIC), za 1. pololetí roku 2020 (období  

od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2020), v rozsahu dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

 
RM_M 25 
Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 2 Zásad 
územního rozvoje Moravskoslezského kraje 
  
Usnesení číslo: 04728/RM1822/69 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
text odpovědi k pozvánce k veřejnému projednání návrhu Aktualizace  č. 2 Zásad územního 

rozvoje Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1 tohoto předloženého materiálu 

  

 
RM_M 26 
Návrh na uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti         
na straně budoucího oprávněného s vlastníky pozemků a s investorem 
  
Usnesení číslo: 04729/RM1822/69 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

inženýrské sítě vodovodního řadu D110 k pozemku: 

parc. č. 4677 – zahrada 

v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava, 

s vlastníkem: 
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XXXXXXXXX XXXXXXXXXX, rok narození XXXX 

bydliště XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXXX, 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

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

inženýrské sítě vodovodního řadu D110 k pozemkům: 

parc. č. 4681 – zastavěná plocha a nádvoří,  

parc. č. 4682 – zahrada, 

parc. č. 4683/1 – zahrada, 

všechny v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava, 

s vlastníky: 

XXXX XXXX, rok narození XXXX 

vlastník podílu 1/4, 

XXXXXX XXXXXXX, rok narození XXXX 

vlastník podílu 3/4, 

oba bydliště XXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXXX, 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

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

inženýrské sítě vodovodního řadu D110, D90 k pozemkům: 

parc. č. 4687 – zahrada, 

parc. č. 4688 – zastavěná plocha a nádvoří,  

parc. č. 4691/1 – zahrada, 

všechny v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava, 

s vlastníky: 

manželé 

XXXXX XXXXX, rok narození XXXX 

XXXXX XXXXXXX, rok narození XXXX 

oba bydliště XXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXX, 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

4) rozhodla 

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

inženýrské sítě vodovodního řadu D90 k pozemku: 



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 28/65  
  

parc. č. 4691/2 – zahrada 

v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava, 

s vlastníky: 

manželé 

XXXXXXXX XXXXXX, rok narození XXXX 

XXXX XXXXXXXX, rok narození XXXX 

oba bydliště XXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXXXX, 

a s investorem: 

Ostravské vodovody a kanalizace a.s. 

se sídlem Nádražní 28/3114, 729 71  Ostrava – Moravská Ostrava 

IČO: 45193673, 

dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  

5) rozhodla 

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

inženýrské sítě vodovodního řadu D90 k pozemku: 

parc. č. 4692 – zastavěná plocha a nádvoří 

v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava, 

s vlastníkem: 

XXXXXXXX XXXXXX, rok narození XXXX 

bydliště XXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXXXX, 

a s investorem: 

Ostravské vodovody a kanalizace a.s. 

se sídlem Nádražní 28/3114, 729 71  Ostrava – Moravská Ostrava 

IČO: 45193673, 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

6) rozhodla 

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

inženýrské sítě vodovodního řadu D90 k pozemku: 

parc. č. 4840 – zahrada 

v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava, 

s vlastníkem: 
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XXXXX XXXXXXXXX, rok narození XXXX 

bydliště XXXXXX XXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXX, 

dle přílohy č. 7 předloženého materiálu 

  

7) rozhodla 

  
na straně budoucího oprávněného uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene – služebnosti inženýrské sítě vodovodního řadu a kanalizace k pozemku: 

parc. č. 4489/1 – ostatní plocha, silnice, 

v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava, 

s budoucím povinným: 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, 

se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05, Praha 4 - Nusle 

IČO 65993390, 

dle přílohy č. 8 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 27 
Udělení souhlasu pro potřeby startu a přistání bezpilotního letounu - 
dronu v k. ú. Pustkovec 
  
Usnesení číslo: 04730/RM1822/69 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
za vlastníka nemovitých věcí s jedním startem a přistáním bezpilotního letadla – dronu značky 

Mavic 2Pro (poznávací značky OK-X066R) na části pozemku parc. č. 4685/128, orná půda,         

o výměře cca 100 m2, k. ú. Pustkovec, obec Ostrava, pro společnost ArchiBIM studio s.r.o.,       

se sídlem Technologická 373/4, Pustkovec, 708 00 Ostrava, IČO: 054 89 491 

  

 
RM_M 28 
Zvýšení neinvestičního příspěvku na rok 2020 o 7 500 tis. Kč         
pro Zoologickou zahradu a botanický park Ostrava, p.o. k dokrytí 
nákladů v souvislosti s výpadkem příjmů v důsledku COVID-19 
  
Usnesení číslo: 04731/RM1822/69 

(zn.předkl.) 
38 
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Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zvýšení neinvestičního příspěvku na rok 2020 o 7 500 tis. Kč pro Zoologickou zahradu           

a botanický park Ostrava, p.o. k dokrytí nákladů v souvislosti s výpadkem příjmů v důsledku 

COVID-19 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

- s n i ž u j e 

účelová rezerva u ORJ 120 

§ 6409, pol. 5901, ÚZ 2020                         o 7 500 tis. Kč 

- z v y š u j í 

neinvestiční transfery u ORJ 300 

na § 3741, pol. 5331, ÚZ 2020, ORG 4270                 o 7 500 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.09.2020 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
4) schvaluje 

  
úpravu závazného ukazatele 

- zvýšení neinvestičního příspěvku na rok 2020 organizaci Zoologická zahrada a botanický park 

Ostrava, příspěvková organizace o 7 500 tis. Kč 

  

 
RM_M 29 
Schválení vystavení objednávky na odstranění závad na vozidle CAS 32 
T815 RZ 4T9 2080 jednotky sboru dobrovolných hasičů Petřkovice 
  
Usnesení číslo: 04732/RM1822/69 

(zn.předkl.) 
01 
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Rada města 

  
1) schvaluje 

  
vystavení objednávky na odstranění závad na vozidle CAS 32 T815 RZ 4T9 2080 jednotky 

sboru dobrovolných hasičů Petřkovice, zjištěných při technické kontrole vozidla, ve výši 

126.905,-- Kč vč. DPH, v rozsahu dle objednávky č. HSMO/OBJ/M42/2020 v příloze č. 1 

předloženého materiálu 

 
RM_M 30 
Návrh na uzavření nájemní smlouvy na část užitného prostoru          
v kolektorech na území města Ostravy pro PODA a.s. 
  
Usnesení číslo: 04733/RM1822/69 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně pronajímatele 

o uzavření nájemní smlouvy na pronájem užitného prostoru částí kolektorů ve vlastnictví 

statutárního města Ostrava, u kterých vykonává správu společnost Ostravské komunikace, a s.,   

a to: 

- “Kolektor Frýdlantské mosty”, mezi šachtami K7 - K10a, o výměře 0,35 m3 

- “Kolektor Nová Ves - Svinov“, mezi šachtami K1 - K26, o výměře 6,15 m3 

- “Kolektor Frýdlantské mosty”, mezi šachtami K11 - K12, o výměře 0,11 m3 

- “Kolektor Frýdlantské mosty”, mezi šachtami K1 - K7, o výměře 0,70 m3 

- “Kolektor Poděbradova”, mezi šachtami K1 - K6, o výměře 0,54 m3 

- “Kolektor Poděbradova“, mezi šachtami K6 - K7, o výměře 0,14 m3 

- “Kolektor Poděbradova”, mezi šachtami K7 - K8, o výměře 0,31 m3 

- “Kolektor Poděbradova”, mezi šachtami K5 - K11, o výměře 1,65 m3 

- “Kolektor Centrum“, mezi šachtami K7 - K18, o výměře 2,34 m3 

- “Kolektor Centrum”, mezi šachtami K7 - K19, výstup, o výměře 0,16 m3 

- “Kolektor Poděbradova”, mezi šachtami K1 - K6, o výměře 0,54 m3 

- “Kolektor Centrum”, mezi šachtami K4 - K5 výstup, o výměře 0,30 m3 

- “Kolektor Centrum”, mezi šachtami K19 chránička 219L - K22, chránička 288L, o výměře 

0,51 m3 

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, v k. ú. Svinov, obec Ostrava, v k. ú. Nová Ves               

u Ostravy, obec Ostrava a v k. ú. Třebovice ve Slezsku, obec Ostrava 

se společností 

PODA a.s. 

se sídlem: 28. října 1168/102, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

IČO: 258 16 179 

za účelem uložení a provozování inženýrských sítí, za nájemné ve výši 2.850,- Kč/m3/rok,        

tj. 39.330,- Kč/rok, na dobu neurčitou, dle návrhu smlouvy, která je přílohou č. 2 předloženého 

materiálu 
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RM_M 31 
Systém environmentálního managementu za rok 2019 
  
Usnesení číslo: 04734/RM1822/69 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) bere na vědomí 

  
předloženou Hodnotící zprávu environmentální výkonnosti na Magistrátu města Ostravy za rok 

2019  

  

2) bere na vědomí 

  
předloženou Zprávu pro přezkoumání EMS 2019 

  

 
RM_M 32 
Návrh na udělení Ceny města Ostravy in memoriam 
  
Usnesení číslo: 04735/RM1822/69 

(zn.předkl.) 
01 

   
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

udělit Cenu města Ostravy in memoriam XXXX XXXXX X XX XXXX X XXX XX XXXXX 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města  

rozhodnout o poskytnutí daru ve výši XXX XXXX XX XXXXX XXXX XXXXX 

XXXXXXX oceněného Cenou města in memoriam, XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX 

XXXXXXX X XXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX 

XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXX a rozhodnout o uzavření 

darovacích smluv dle příloh č. 1 a 2 předloženého materiálu 
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3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

- s n i ž u j e  rozpočtová rezerva města 

na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 100 tis. Kč 

- z v y š u j í  dary obyvatelstvu 

na § 3399, pol. 5492, ORJ 221 o 100 tis. Kč 

  

4) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

předložit návrhy dle bodů 1) - 3) tohoto usnesení zastupitelstvu města 

  

 Vyřizuje: Mgr. Bc. Michal Bayer, T: 16.09.2020 

 vedoucí odboru kancelář primátora 

  
 

RM_M 33 
Výběr nejvýhodnější nabídky úvěru ve výši 1,8 mld. Kč na investiční 
akce města 
  
Usnesení číslo: 04736/RM1822/69 

(zn.předkl.) 
07 

  
k usnesení č. 03976/RM1822/60 
k usnesení č. 04304/RMm1822/11 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o výběru nejvýhodnější nabídky úvěru pro statutární město Ostrava ve výši 1,80 mld. Kč            

na základě Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ve znění přílohy č. 2 předloženého 

materiálu od poskytovatele 

Česká spořitelna, a. s. 

se sídlem: Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4 

IČO: 45244782 
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2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření Smlouvy o úvěru mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. 8, 

729 30 Ostrava, IČO: 00845451 a Českou spořitelnou, a. s., Olbrachtova 1929/62,  140 00 Praha 

4, IČO: 45244782 dle návrhu smlouvy ve znění přílohy č.3 předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 16.09.2020 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 34 
Návrh na zrušení usnesení rady města, zřízení služebnosti, uzavření 
smlouvy o zřízení služebnosti, souhlas s umístěním inž. sítí a uzavření 
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 
  
Usnesení číslo: 04737/RM1822/69 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) ruší 

  
své usnesení č. 03710/RM1822/56 ze dne 28. 4. 2020, kterým rozhodla na straně vlastníka 

uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti k pozemkům p. p. č. 802/1,             

p. p. č. 813/29, p. p. č. 813/39, p. p. č. 813/55, p. p. č. 813/64, p. p. č. 1259/1, p. p. č. 1465/2,           

p. p. č. 1466/2, všechny v k. ú. Mošnov, obec Mošnov, s budoucím oprávněným: Vítkovice – 

výzkum a vývoj – technické aplikace a.s. se sídlem Studentská 6202/17, Poruba, 708 00 Ostrava,            

IČO 276 77 257 

  

2) rozhodla 

  
na straně vlastníka, zřídit služebnost a uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě 

dešťové kanalizace k pozemkům: 

p. p. č. 728/15 – ostatní plocha, jiná plocha, 

p. p. č. 728/17 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 736/3 - ostatní plocha, zeleň, 

p. p. č. 736/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 736/20 - ostatní plocha, jiná plocha, 

p. p. č. 736/21 - ostatní plocha, jiná plocha, 
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všechny v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, 

s oprávněným: 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace 

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

IČO 65993390 

a s investorem: 

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, 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

3) souhlasí 

  
v souladu s ustanovením § 184a zákona č. 183/2006/Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších 

předpisů, s umístěním přípojek do pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostravy, a to: 

- plynovodní přípojky do pozemků 

parc. č. 878/2 – ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 887/3 – ostatní plocha, zeleň, 

oba v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, 

- vodovodní přípojky do pozemků 

parc. č. 887/3 – ostatní plocha, zeleň, 

parc. č. 887/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

oba v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, 

- přípojky jednotné kanalizace do pozemků 

parc. č. 878/2 – ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 887/3 – ostatní plocha, zeleň, 

parc. č. 887/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 887/6 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

všechny v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, 

- přípojky dešťové kanalizace do pozemku 

parc. č. 887/3 – ostatní plocha, zeleň, 

v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, 

pro investora: 
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BRAT plus s. r. o. 

se sídlem M. Ryšky 701, Poruba, 735 14 Orlová 

IČO 041 74 496, 

v rámci stavby “Areál občanské vybavenosti BRAT plus s. r. o.”, 

dle situace z projektové dokumentace, která je přílohou č. 5 předloženého materiálu 

  

4) rozhodla 

  
na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě 

plynovodní přípojky, vodovodní přípojky, přípojky jednotné kanalizace a přípojky dešťové 

kanalizace k pozemkům: 

parc. č. 878/2 – ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 887/3 – ostatní plocha, zeleň, 

parc. č. 887/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 887/6 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

všechny v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, 

s budoucím oprávněným: 

BRAT plus s. r. o. 

se sídlem M. Ryšky 701, Poruba, 735 14 Orlová 

IČO 041 74 496, 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

 
RM_M 35 
Občanské podněty k vydání právních předpisů 
  
Usnesení číslo: 04738/RM1822/69 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
nevydat nařízení města, jímž se mění Nařízení města č. 2/2000, kterým se stanoví zákaz šíření 

reklamy na veřejně přístupných místech mimo provozovnu, dle přílohy č. 2 předloženého 

materiálu 

  

2) rozhodla 

  
nevydat nařízení města, kterým se stanoví postup pro zajištění vzhledu obce, dle přílohy č. 4 

předloženého materiálu 
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3) projednala 

  
občanský podnět k vydání obecně závazné vyhlášky, kterou se stanoví postup pro zajištění 

vzhledu obce, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  

4) projednala 

  
občanský podnět k vydání obecně závazné vyhlášky regulující provozování zastavárenské 

činnosti na území statutárního města Ostravy, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

5) projednala 

  
občanský podnět k vydání obecně závazné vyhlášky regulující provozování zastavárenské 

činnosti na části území statutárního města Ostravy, dle příloh č. 7 a 8 předloženého materiálu 

  

6) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

předložit podněty dle bodů 3), 4) a 5) tohoto usnesení zastupitelstvu města k projednání 

  

 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, MPA, T: 16.09.2020 

 vedoucí odboru legislativního a právního 

  
 

RM_M 36 
Poskytnutí účelové investiční dotace společnosti Černá louka s.r.o.       
na realizaci projektu “Revitalizace prostoru před pavilonem A na Černé 
louce” 
  
Usnesení číslo: 04739/RM1822/69 

(zn.předkl.) 
80 

   
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy ve výši 

500.000 Kč právnické osobě Černá louka s.r.o., IČO: 26879280, se sídlem Černá louka 3235, 

702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, na realizaci projektu “Revitalizace prostoru před pavilonem 

A na Černé louce” dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy předloženého materiálu a o uzavření 

příslušné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu statutárního 

města Ostravy dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 
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2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

- zvýší kapitálové příjmy 

§ 2143, pol. 3121, ORJ 190 .................................................................. o 500 tis. Kč 

- zvýší se investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 

§ 2143, pol. 6313, ORJ 190 .................................................................. o 500 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové, 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., MBA, T: 16.09.2020 

 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 

  
 

RM_M 37 
Návrh přijmout darem nemovité věci a návrh na uzavření smluv o zřízení 
služebnosti v k. ú. Svinov, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 04740/RM1822/69 

(zn.předkl.) 
08 

   
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem přijmout darem nemovité věci v k.ú. Svinov, obec Ostrava, a to pozemky: 

- část pozemku parc.č. 3108/41, ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 11 m2, která je dle 

geometrického plánu č. 2617-12/2015 oddělena a nově označena jako pozemek parc.č. 3795/53, 

ost. plocha, ost. komunikace; 

- část pozemku parc.č. 3108/40, ost. plocha, jiná plocha, o výměře 631 m2, která je dle 

geometrického plánu č. 2617-12/2015 oddělena a nově označena jako pozemek parc.č. 3795/50, 

ost. plocha, ost. komunikace; 

- část pozemku parc.č. 3108/38, ost. plocha, jiná plocha, o výměře 188 m2, která je dle 

geometrického plánu č. 2617-12/2015 oddělena a nově označena jako pozemek parc.č. 3795/49, 

ost. plocha, ost. komunikace; 

- část pozemku parc.č. 3108/38, ost. plocha, jiná plocha, o výměře 68 m2, která je dle 

geometrického plánu č. 2617-12/2015 oddělena a nově označena jako pozemek parc.č. 3108/62, 
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ost. plocha, ost. komunikace; 

- část pozemku parc.č. 3108/38, ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 79 m2, která je dle 

geometrického plánu č. 2617-12/2015 oddělena a nově označena jako pozemek parc.č. 3795/47, 

ost. plocha, ost. komunikace; 

- část pozemku parc.č. 1018/19, ost. plocha, jiná plocha, o výměře 93 m2, která je dle 

geometrického plánu č. 2617-12/2015 oddělena a nově označena jako pozemek parc.č. 3795/43, 

ost. plocha, ost. komunikace; 

- část pozemku parc.č. 1018/19, ost. plocha, jiná plocha, o výměře 33 m2, která je dle 

geometrického plánu č. 2617-12/2015 oddělena a nově označena jako pozemek parc.č. 1018/20, 

ost. plocha, ost. komunikace; 

- část pozemku parc.č. 3149/2, ost. plocha, jiná plocha, o výměře 51 m2, která je dle 

geometrického plánu č. 2617-12/2015 oddělena a nově označena jako pozemek parc.č. 3149/2, 

ost. plocha, ost. komunikace; 

- část pozemku parc.č. 3108/38, ost. plocha, jiná plocha, o výměře 253 m2, která je dle 

geometrického plánu č. 2617-12/2015 oddělena a dále označena jako pozemek parc.č. 3108/38, 

ost. plocha, ost. komunikace; 

- část pozemku parc.č. 1018/19, ost. plocha, jiná plocha, o výměře 87 m2, která je dle 

geometrického plánu č. 2617-12/2015 oddělena a nově označena jako pozemek parc.č. 1018/19, 

ost. plocha, ost. komunikace; 

- část pozemku parc.č. 3108/38, ost. plocha, jiná plocha, o výměře 101 m2, která je dle 

geometrického plánu č. 2617-12/2015 oddělena a nově označena jako pozemek parc.č. 3108/60, 

ost. plocha, ost. komunikace; 

- část pozemku parc.č. 3108/38, ost. plocha, jiná plocha, o výměře 91 m2, která je dle 

geometrického plánu č. 2617-12/2015 oddělena a nově označena jako pozemek parc.č. 3108/61, 

ost. plocha, ost. komunikace; 

- část pozemku parc.č. 3108/38, ost. plocha, jiná plocha, o výměře 117 m2, která je dle 

geometrického plánu č. 2617-12/2015 oddělena a nově označena jako pozemek parc.č. 3108/63, 

ost. plocha, ost. komunikace; 

- část pozemku parc.č. 3108/40, ost. plocha, jiná plocha, o výměře 289 m2, která je dle 

geometrického plánu č. 2617-12/2015 oddělena a nově označena jako pozemek parc.č. 3108/40, 

ost. plocha, ost. komunikace; 

- část pozemku parc.č. 3108/41, ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 8 m2, která je dle 

geometrického plánu č. 2617-12/2015 oddělena a dále označena jako pozemek parc.č. 3108/41, 

ost. plocha, ost. komunikace; 

- část pozemku parc.č. 2449/15, trvalý travní porost, o výměře 8 m2, která je dle geometrického 

plánu č. 2617-12/2015 oddělena a nově označena jako pozemek parc.č. 2449/20, ost. plocha, jiná 

plocha; 

- pozemek parc.č. 1012/18; 

- pozemek parc.č. 3795/39; 

- pozemek parc.č. 1019/4; 

- pozemek parc.č. 3795/35; 

- pozemek parc.č. 3150/9; 

- pozemek parc.č. 1012/19; 

- pozemek parc.č. 2452/3; 

- pozemek parc.č. 2449/19; 

- pozemek parc.č. 2449/18; 
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od vlastníka Moravskoslezský kraj, IČO 708 90 692, sídlo 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava, 

hospodaření se svěřeným majetkem kraje Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková 

organizace, IČO 000 95 711, sídlo Úprkova 795/1, 702 00 Ostrava 

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

  

2) souhlasí 

  
s návrhem přijmout darem nemovitou věc v k.ú. Svinov, obec Ostrava, a to pozemek        

parc.č. 3764/53, od vlastníka Moravskoslezský kraj, IČO 708 90 692, sídlo 28. října 2771/117, 

702 00 Ostrava 

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

  

3) rozhodla 

  
nabýt stavební objekty, realizovné v rámci stavby “Silnice III/4785 přeložka ulice Bílovecké 

Ostrava, I. etapa, 1. a 2. stavba”, v k. ú. Svinov, obec Ostrava, od vlastníka Moravskoslezský 

kraj, IČO 708 90 692, sídlo 28. října 117, 702 00 Ostrava, a to: 

- C 111 Napojení ulice Navrátilovy, 

- C 120 Chodníky, 

- C 304 Dešťová kanalizace ul. Navrátilova, 

- C 414 Přípojka NN pro napojení VO, 

- C 431 Veřejné osvětlení, 

- C 261.1 Protihluková opětření, 

- C 242 Opěrná zeď km 0,439 250 - 0,489 840 vlevo 

a uzavřít darovací smlouvu dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

za podmínky, že dojde k nabytí nemovitých věcí dle bodů 1) a 2) usnesení 

  

4) rozhodla 

  
na straně oprávněného uzavřít dle přílohy č. 5 předloženého materiálu smlouvu o zřízení 

služebnosti inženýrské sítě veřejného osvětlení k pozemkům: 

- parc. č. 1018/19; 

- parc. č. 1019/4; 

- parc. č. 2399/2; 

- parc. č. 2401/3; 

- parc. č. 2404/2; 

- parc. č. 2405/2; 

- parc. č. 3108/38; 

- parc. č. 3108/40; 

- parc. č. 3108/41; 

- parc. č. 3795/35; 



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 41/65  
  

- parc. č. 1010/32; 

- parc. č. 1010/33; 

vše v k.ú. Svinov, obec Ostrava 

s vlastníkem Moravskoslezský kraj, IČO 708 90 692, sídlo 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava, 

hospodaření se svěřeným majetkem kraje Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková 

organizace, IČO 000 95 711, sídlo Úprkova 795/1, 702 00 Ostrava, 

za podmínky, že rada města rozhodne o uzavření darovací smlouvy dle bodu 3) usnesení 

  

5) rozhodla 

  
na straně oprávněného uzavřít dle přílohy č. 6 předloženého materiálu smlouvu o zřízení 

služebnosti inženýrské sítě veřejného osvětlení k pozemku parc. č. 1012/4, v k.ú. Svinov,       

obec Ostrava, 

s vlastníkem MAXBIKE s.r.o., IČO 268 15 885, sídlo Navrátilova 1241/3, Svinov, 721 00 

Ostrava, 

za podmínky, že rada města rozhodne o uzavření darovací smlouvy dle bodu 3) usnesení 

  

6) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 16.09.2020 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 38 
Návrh zrušit usnesení zastupitelstva města, záměr darovat pozemky    
v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava - ŘSD 
  
Usnesení číslo: 04741/RM1822/69 

(zn.předkl.) 
08 

  
k usnesení č. 0777/ZM1822/13 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

zrušit své usnesení č. 0777/ZM1822/13 ze dne 4. 3. 2020, kterým rozhodlo o 

záměru města směnit pozemky ve vlastnictví statutárního města Ostravy za pozemky          
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ve vlastnictví České republiky - Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 

140 00 Praha 4 – Nusle, IČO 659 93 390 

  

2) souhlasí 

  
s návrhem na záměr města darovat 

pozemek parc. č. 2087/23 

pozemek parc. č. 3606/25 

oba v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy 

České republice - Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - 

Nusle, IČO 659 93 390 

a zároveň doporučuje zastupitelstvu města, aby si vyhradilo právo tento záměr pro kterýkoliv        

z těchto pozemků (tedy jeden nebo i oba uvedené pozemky) kdykoliv zrušit 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 16.09.2020 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 39 
Žádost o mimořádnou dotaci spolku DAISY mažoretky, z.s. 
  
Usnesení číslo: 04742/RM1822/69 

(zn.předkl.) 
91 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí  mimořádné dotace ve výši 25 tis. Kč spolku DAISY mažoretky, z.s.,           

IČO: 04793986, se sídlem Na Chromině 184/109, 747 16 Hať, na realizaci projektu “Kvalifikace 

Mistrovství České republiky v mažoretkovém sportu” dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy 

předloženého materiálu a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí mimořádné dotace 

mezi statutárním městem Ostrava a shora uvedeným subjektem dle přílohy č. 2 předloženého 

materiálu 
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2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

snižují neinvestiční transfery 

na § 3419, pol. 5213, ÚZ 7117, ORJ 161 o 25 tis. Kč 

zvyšují neinvestiční transfery 

na § 3419, pol. 5222,  ORJ 161 o 25 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.09.2020 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 40 
Žádost o mimořádnou dotaci spolků Basketbalový klub NH Ostrava, z.s. 
a Sportovní basketbalová škola Ostrava z.s. 
  
Usnesení číslo: 04743/RM1822/69 

(zn.předkl.) 
91 

   
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí mimořádné dotace ve výši 70 tis. Kč spolku Basketbalový klub NH 

Ostrava, z.s., IČO: 41035747, se sídlem Cingrova 1627/10, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

na realizaci projektu “Záchrana tradice basketbalu v Ostravě” dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy 

předloženého materiálu a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí mimořádné dotace 

mezi statutárním městem Ostrava a shora uvedeným subjektem dle přílohy č. 3 předloženého 

materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o neposkytnutí mimořádné dotace ve výši 600 tis. Kč spolku Sportovní basketbalová 

škola Ostrava z.s., IČO: 69610576, se sídlem Václava Košaře 102/22, Dubina, 700 30 Ostrava   
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na realizaci projektu “Školní kroužky a ostravská školní basketbalová liga” dle přílohy č. 2       

a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se: 

snižují neinvestiční transfery 

na § 3419, pol. 5213, ÚZ 7117, ORJ 161 o 70 tis. Kč 

zvyšují neinvestiční transfery 

na § 3419, pol. 5222,  ORJ 161 o 70 tis. Kč 

  

4) ukládá 

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

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí a schválení návrhy dle bodů 1) až 3) tohoto usnesení 

na jeho zasedání dne 16.09.2020 

  

 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 16.09.2020 

 vedoucí odboru školství a sportu 

  
 

RM_M 41 
Návrh na uzavření Dodatku č. 34 ke smlouvě o výpůjčce mezi 
statutárním městem Ostrava a Českou republikou - Hasičský záchranný 
sbor Moravskoslezského kraje 
  
Usnesení číslo: 04744/RM1822/69 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně půjčitele o uzavření Dodatku č. 34 ke Smlouvě o výpůjčce ev. č. 1654/2003/MJ ze dne 

31. 12. 2003 uzavřené s Českou republikou - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, 

se sídlem Výškovická 40, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO  708 84 561 (jako vypůjčitel),          

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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RM_M 42 
Návrh na uzavření dohody o úhradě za bezesmluvní užívání prostoru 
sloužícího podnikání v k.ú. Přívoz (areál Wattova) 
  
Usnesení číslo: 04745/RM1822/69 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně věřitele uzavřít “Dohodu o úhradě za bezesmluvní užívání” prostoru sloužícího 

podnikání v 2. nadzemním podlaží, a to místnost č. 202 o výměře 15,75 m2, v objektu 

označeného jako “V1” v budově č. p. 321 - jiná stavba - na pozemku parc. č. st. 169, zastavěná 

plocha a nádvoří, k. ú. Přívoz, obec Ostrava, 

 

s dlužníkem Janem Tomickým, rok narození XXXX, IČO: 622 73 094, sídlem Lumírova 487/7, 

700 30  Ostrava-Výškovice, 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 43 
Úprava rozpočtu 
  
Usnesení číslo: 04746/RM1822/69 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

- nedaňové příjmy 

na § 6310, pol. 2149, ORJ 120 o 12 tis. Kč (C.5.) 

- běžné výdaje 

(C.2.) na ORJ 140, § 3299, pol. 5139 o 3 tis. Kč 

                                           pol. 5164 o 3 tis. Kč 

                                           pol. 5167 o 50 tis. Kč 

(C.3.) na ORJ 135, § 3299, pol. 5011, ÚZ 103533063, org. 117000000 o 170 tis. Kč 

                                                             ÚZ 103133063, org. 117000000 o 20 tis. Kč 

                                                             ÚZ 103107609, org. 117000000 o 10 tis. Kč 

                                            pol. 5031, ÚZ 103533063, org. 117000000 o 43 tis. Kč 

                                                             ÚZ 103133063, org. 117000000 o 5 tis. Kč 

                                                             ÚZ 103107609, org. 117000000 o 3 tis. Kč 

                                            pol. 5032, ÚZ 103533063, org. 117000000 o 16 tis. Kč 
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                                                             ÚZ 103133063, org. 117000000 o 2 tis. Kč 

                                                             ÚZ 103107609, org. 117000000 o 1 tis. Kč 

          na ORJ 140, § 3299, pol. 5164, ÚZ 103533063, org. 117000000 o 26 tis. Kč 

                                                             ÚZ 103133063, org. 117000000 o 3 tis. Kč 

                                                             ÚZ 103107609, org. 117000000 o 2 tis. Kč 

                                            pol. 5136, ÚZ 103533063, org. 117000001 o 9 tis. Kč 

                                                             ÚZ 103133063, org. 117000001 o 1 tis. Kč 

                                                             ÚZ 103107609, org. 117000001 o 1 tis. Kč 

                                            pol. 5139, ÚZ 103533063, org. 117000001 o 26 tis. Kč 

                                                             ÚZ 103133063, org. 117000001 o 3 tis. Kč 

                                                             ÚZ 103107609, org. 117000001 o 2 tis. Kč 

                                            pol. 5167, ÚZ 103533063, org. 117000001 o 6 tis. Kč 

                                                             ÚZ 103133063, org. 117000001 o 1 tis. Kč 

                                                             ÚZ 103107609, org. 117000001 o 1 tis. Kč 

                                            pol. 5175, ÚZ 103533063, org. 117000001 o 51 tis. Kč 

                                                             ÚZ 103133063, org. 117000001 o 6 tis. Kč 

                                                             ÚZ 103107609, org. 117000001 o 3 tis. Kč 

na § 6171, pol. 5172, ORJ 133 o 6 000 tis. Kč (C.4.) 

(E.1.) na ORJ 136, § 2223, pol. 5171 o 250 tis. Kč 

                               § 2339, pol. 5171 o 110 tis. Kč 

                               § 3412, pol. 5171 o 265 tis. Kč 

                               § 3639, pol. 5171 o 3 150 tis. Kč 

                               § 4376, pol. 5171 o 400 tis. Kč 

                               § 5311, pol. 5171 o 348 tis. Kč 

- kapitálové výdaje 

(C.1.) na ORJ 230, § 3612, pol. 6121, org. 8189 o 600 tis. Kč 

                                                             ÚZ 95, org. 8189 o 800 tis. Kč 

                               § 2219, pol. 6121, org. 3275 o 1 920 tis. Kč 

                                                             ÚZ 95, org. 3275 o 1 080 tis. Kč 

- neinvestiční převody mezi statutárním městem a městskými obvody - výdaje 

na § 6330, pol. 5347, ORJ 120, org. 504 o 12 tis. Kč (C.5.) 

  

s n i ž u j í 

- běžné výdaje 

na § 3299, pol. 5169, ORJ 140 o 56 tis. Kč (C.2.) 

na § 3299, pol. 5901, ORJ 140, org. 117000000 o 411 tis. Kč (C.3.) 

- kapitálové výdaje 

(C.1.) na ORJ 230, § 2212, pol. 6121, org. 3248 o 1 720 tis. Kč 

                                                             ÚZ 95, org. 3248 o 180 tis. Kč 

                                § 2334, pol. 6121, org. 8246 o 800 tis. Kč 

                                § 3612, pol. 6121, ÚZ 95, org. 1664 o 700 tis. Kč 

                                § 2219, pol. 6121, ÚZ 95, org. 3155 o 1 000 tis. Kč 

na § 6171, pol. 6111, ORJ 133 o 6 000 tis. Kč (C.4.) 
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na § 2219, pol. 6121, ORJ 101 o 250 tis. Kč (E.1.) 

Městský obvod Ostrava-Jih 

- zvýší neinvestiční převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, org. 504 o 12 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje 

na § xxxx, pol. xxxx o 12 tis. Kč 

s n i ž u j e 

- rozpočtová rezerva 

na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 4 273 tis. Kč (E.1.) 

  

2) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.09.2020 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 44 
Návrh na uzavření dodatku č.2 ke Smlouvě o poskytnutí účelové 
neinvestiční dotace č.0614/2020/KP spolku Jagello 2000 na pořádání 
Dnů NATO v Ostravě & Dnů Vzdušných sil Armády České republiky 2020 
  
Usnesení číslo: 04747/RM1822/69 

(zn.předkl.) 
01 

  
k usnesení č. 0683/ZM1822/12 
k usnesení č. 0915/ZM1822/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o navýšení účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy          

ve výši 60 tis. Kč spolku Jagello 2000, z.s. se sídlem Mariánské náměstí 10, 709 00  Ostrava - 

Mariánské Hory, IČO 70640866, na pořádání Dnů NATO v Ostravě & Dnů Vzdušných sil 

Armády České republiky 2020 
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2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se : 

 - sníží běžné výdaje   na  § 6171, pol. 5909,  ÚZ 7117, ORJ 221 o    60 tis.Kč 

- zvýší neinvestiční transfery  na  § 3399, pol. 5222, ÚZ 7117. ORJ 221 o  60 tis.kč 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření dodatku č. 2 Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční 

dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy mezi statutárním městem Ostrava se sídlem 

Prokešovo nám. 8, 729 30  Ostrava, IČO 00845451 a spolkem Jagello 2000, z. s. se sídlem 

Mariánské náměstí 10,709 00  Ostrava - Mariánské Hory, IČO 70640866 dle přílohy č. 2 

předloženého materiálu 

  

4) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh na navýšení účelové neinvestiční dotace        

a návrh na uzavření dodatku č.2 smlouvy dle bodů 1) a 3) tohoto usnesení a ke schválení bod 2) 

tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Bc. Michal Bayer, T: 16.09.2020 

 vedoucí odboru kancelář primátora 

  
 

RM_M 45 
„Odlehčovací stoka Muglinovská - osazení uzavírací armatury” Návrh  
na uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo 3620/2018/OI/VZKÚ 
  
Usnesení číslo: 04748/RM1822/69 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 3620/2018/OI/VZKÚ na realizaci stavby 

„Odlehčovací stoka Muglinovská - osazení uzavírací armatury” dle přílohy č. 1 a důvodové 

zprávy předloženého materiálu, a to se společností STASPO spol. s r.o., Těšínská 254, 716 00 

Ostrava - Radvanice, IČO 410 35 704 
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RM_M 46 
Výběr nejvýhodnější nabídky úvěru pro městský obvod Mariánské Hory 
a Hulváky ve výši 100 mil. Kč 
  
Usnesení číslo: 04749/RM1822/69 

(zn.předkl.) 
07 

  
k usnesení č. 03623/RM1822/54 
k usnesení č. 0832/ZM1822/14 
k usnesení č. 04305/RMm1822/11 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o výběru nejvýhodnější nabídky úvěru pro městský obvod Mariánské Hory a Hulváky ve výši 

100 mil. Kč na základě Protokolu o jednání hodnotící komise ve znění přílohy č. 2              

od poskytovatele 

Komerční banka, a.s. 

se sídlem: Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1 

IČO 45317054 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření Smlouvy o úvěru mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. 8, 

729 30 Ostrava, IČO 00845451 a Komerční bankou, a.s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1,     

IČO 45317054 dle návrhu smlouvy ve znění přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 16.09.2020 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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RM_M 47 
Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do vlastnictví právnické 
osoby Dětské centrum Domeček, příspěvková organizace,             
IČO 00631956, se sídlem Jedličkova 1025/5, 700 30 Ostrava - Zábřeh 
  
Usnesení číslo: 04750/RM1822/69 

(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 Dětské centrum Domeček, příspěvková organizace,            

IČO 00631956, se sídlem Jedličkova 1025/5, 700 30 Ostrava - Zábřeh, v celkové výši  

25.300,00 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. Zdeněk Živčák, MPA, T: 11.09.2020 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
 

RM_M 48 
Návrh na uzavření nájemní smlouvy k pozemkům v k. ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 04751/RM1822/69 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu k částem pozemků v k. ú. Moravská Ostrava, 

obec Ostrava, a to: 

- části parc. č. 4246/37 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 6 m2, 

- části parc. č. 4246/40 - ostatní plocha, neplodná půda o výměře 7,2 m2, 

s nájemcem: 

XXXXXX XXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXX 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 
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RM_M 49 
Návrh na záměr města pronajmout části pozemků parc. č. 1752/21, 
ostatní plocha, ostatní komunikace, a parc. č. 1752/24, ostatní plocha, 
ostatní komunikace, vše v k.ú. Hrabová, obec Ostrava a návrh na záměr 
města vypůjčit část pozemku parc. č. 56/3 - ostatní plocha, zeleň          
v k.ú. Hrušov, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 04752/RM1822/69 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

- parc. č. 1752/21 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 4 m2 

- parc. č. 1752/24 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 10 m2 

dle zákresu č. 2 předloženého materiálu 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

2) rozhodla 

  
o záměru města vypůjčit část pozemku parc. č. 56/3 - ostatní plocha, zeleň v k.ú. Hrušov,      

obec Ostrava, o výměře 23 m2 

dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 4 předloženého materiálu 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
RM_M 50 
Schválení přijetí dotace Městské nemocnice Ostrava, příspěvkové 
organizace, v rámci Programu podpory Center duševního zdraví III 
(Operační program Zaměstnanost) pro vybudování “Centra duševního 
zdraví Ostrava centrum” 
  
Usnesení číslo: 04753/RM1822/69 

(zn.předkl.) 
41 

  
k usnesení č. 03760/RM1822/57 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s přijetím dotace z Programu podpory Center duševního zdraví III, resp. z projektu „Podpora 

vzniku Center duševního zdraví III“ (CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0009646) od poskytovatele 
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Ministerstva zdravotnictví ČR, se sídlem Palackého náměstí 4, 128 01  Praha 2, IČO 00024341, 

na realizaci projektu “Vybudování Centra duševního zdraví Ostrava centrum”  dle podmínek viz 

příloha č. 1 předloženého materiálu 

  

2) žádá 

  
ředitele Městské nemocnice Ostrava, příspěvkové organizace (tj. poskytovatele zdravotních 

služeb) 

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

  

 Vyřizuje: MUDr. Petr Uhlig, T: 31.01.2022 

 ředitel Městské nemocnice Ostrava, příspěvkové organizace 

  
 

RM_M 51 
Návrh na vyjádření nesouhlasu s podáním odvolání proti rozhodnutí 
Zemského archivu v Opavě č. j. ZA/5023/2019/8 ze dne 28. 8. 2020 
  
Usnesení číslo: 04754/RM1822/69 

(zn.předkl.) 
21 

  
Rada města 

  
1) bere na vědomí 

  
zprávu o průběhu přestupkového řízení ve věci neuchování dokumentů a neumožnění výběru 

archiválií, jejichž původcem je statutární město Ostrava 

  

2) rozhodla 

  
o nepodání návrhu na odvolání proti rozhodnutí Zemského archivu v Opavě                      

č. j. ZA/5023/2019/8 ze dne 28. 8. 2020  

  

3) schvaluje 

  
• rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 6171, pol. 5192, ORJ 130         

o 81 tis. Kč 

• zvyšují běžné výdaje na § 6171, pol. 5363, ORJ 130 o 81 tis. Kč 

  

4) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření 
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 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.09.2020 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 52 
Dodatek č. 2 ke smlouvě o sdružených službách dodávky plynu         
pro objekty Statutárního města Ostrava, ev. č. zákazníka 2381/2019/HS 
ze dne 19.9.2019 
  
Usnesení číslo: 04755/RM1822/69 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o sdružených službách dodávky plynu (kategorie 

MALOODBĚRATEL do 630 MWh/rok) pro objekty Statutárního města Ostravy pro roky 

2020-2021, ev.č. zákazníka 2381/2019/HS, mezi Statutárním městem Ostrava, Prokešovo 

náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 a společností Conte, spol. s.r.o, Ovocný trh 

572/11, 110 00 Praha - Staré město, IČO: 00565342, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 53 
Návrh na uzavření dodatků k Veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí 
účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy - změna výše 
poměrných částí dotace určených na investiční náklady a neinvestiční 
náklady projektu 
  
Usnesení číslo: 04756/RM1822/69 

(zn.předkl.) 
91 

   
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření dodatku č. 1 k Veřejnosprávní smlouvě o poskytnutí účelové dotace          

z rozpočtu statutárního města Ostravy ev. č. 1047/2020/ŠaS mezi statutárním městem Ostravou  

a právnickou osobou Dolní oblast VÍTKOVICE, z.s., sídlem Vítkovice 3004, 703 00 Ostrava - 

Vítkovice, IČO 75125285, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření dodatku č. 1 k Veřejnosprávní smlouvě o poskytnutí účelové dotace       
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z rozpočtu statutárního města Ostravy ev. č. 1048/2020/ŠaS mezi statutárním městem Ostravou  

a právnickou osobou Dolní oblast VÍTKOVICE, z.s., sídlem Vítkovice 3004, 703 00 Ostrava - 

Vítkovice, IČO 75125285, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

zvyšují 

neinvestiční transfery ORJ 140 

na § 3299, pol. 5222, ÚZ 7113          o 4.500 tis. Kč 

snižují 

investiční transfery ORJ 140 

na § 3299, pol. 6322, ÚZ 7113          o 4.500 tis. Kč 

  

4) ukládá 

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

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí a ke schválení návrhy uvedené v bodech 1) až 3) 

tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 16.09.2020 

 vedoucí odboru školství a sportu 

  
 

RM_M 54 
Návrh prodat pozemek v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava - rockette 
s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 04757/RM1822/69 

(zn.předkl.) 
08 

   
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem prodat 

pozemek parc. č. 293/7 

k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený 

městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

společnosti rockette s.r.o., se sídlem Hrušovská 3203/13a, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, 

IČO 053 79 776 
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za sjednanou kupní cenu ve výši  2.200.000,- Kč 

a uzavřít Kupní smlouvu dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi, 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 16.09.2020 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 55 
Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a doplňuje obecně 
závazná vyhláška č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších 
změn a doplňků 
  
Usnesení číslo: 04758/RM1822/69 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

vydat obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška          

č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, dle přílohy               

č. 1 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu města 

  

 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, MPA, T: 16.09.2020 

 vedoucí odboru legislativního a právního 

  
 

RM_M 56 
Podnět bytového družstva Hladnovská 75/730 
  
Usnesení číslo: 04759/RM1822/69 

(zn.předkl.) 
28 
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Rada města 

  
1) projednala 

  
podnět Bytového družstva Hladnovská 75/730 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

předložit podnět dle tohoto usnesení zastupitelstvu města k projednání 

  

 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, MPA, T: 16.09.2020 

 vedoucí odboru legislativního a právního 

  
 

RM_M 57 
Návrh na uzavření smlouvy o koupi pozemků, návrh na uzavření 
smlouvy o převodu práva zpětné koupě, návrh na uzavření smlouvy      
o částečném postoupení smlouvy, návrh na prodej pozemků, návrh     
na uzavření dohody o zrušení předkupního práva a návrh na uzavření 
smlouvy o zřízení předkupního práva v SPZ Ostrava - Mošnov 
  
Usnesení číslo: 04760/RM1822/69 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem na uzavření smlouvy o koupi  pozemků, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu a to: 

- p. p. č. 1339/13 

- p. p. č. 1339/14 

- p. p. č. 1340/34 

- p. p. č. 1340/36 

- p. p. č. 1340/37 

- p. č. st. 378, jehož součástí je stavba č.p. 410 

 vše v k. ú. Mošnov, obec Mošnov 

ve vlastnictví společnosti Enes Cargo a.s., se sídlem: č.p. 410, 742 51 Mošnov, IČO: 136 42 693 

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 účasti Statutárního města Ostravy 

za podmínky souhlasu správce programu, kterým je Ministerstvo průmyslu a obchodu 
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2) souhlasí 

  
s návrhem na uzavření smlouvy o  převodu práva zpětné koupě dle přílohy č. 3  předloženého 

materiálu: 

mezi převodcem: Enes Cargo a.s., se sídlem č.p. 410, 742 51 Mošnov, IČO: 136 42 693 

a 

nabyvatelem: Statutárním městem Ostravou 

za účasti: OSTRAVA AIRPORT MULTIMODAL PARK s.r.o., se sídlem 28. října 3346/91, 

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

k pozemkům: 

- p. p. č. 1339/13 

- p. p. č. 1339/14 

- p. p. č. 1340/34 

- p. p. č. 1340/36 

- p. p. č. 1340/37 

- p. č. st. 378, jehož součástí je stavba č.p. 410 

 vše v k. ú. Mošnov, obec Mošnov 

ve vlastnictví společnosti Enes Cargo a.s., se sídlem: č.p. 410, 742 51 Mošnov, IČO: 136 42 693 

za podmínky souhlasu správce programu, kterým je Ministerstvo průmyslu a obchodu 

  

3) souhlasí 

  
s návrhem na uzavření smlouvy o  částečném postoupení smlouvy dle přílohy č. 4 předloženého 

materiálu 

mezi postupitelem: Enes Cargo a.s., se sídlem č.p. 410, 742 51 Mošnov, IČO: 136 42 693 

a 

postupníkem: Statutárním městem Ostravou 

za účasti: OSTRAVA AIRPORT MULTIMODAL PARK s.r.o., se sídlem 28. října 3346/91, 

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

jejímž předmětem je postoupení některých práv a povinností ze Smlouvy o koupi pozemků 

uvedené v bodě 1) tohoto usnesení, 

  

za podmínky souhlasu správce programu, kterým je Ministerstvo průmyslu a obchodu 

  

4) souhlasí 

  
s návrhem prodat pozemky ve vlastnictví statutárního města Ostravy v k. ú. Mošnov,         

obec Mošnov, a to: 

- p.p.č. 1339/2 

- p.p.č. 1338/2 

- p.p.č. 1340/35 

- p.p.č. 1340/33 

- p.p.č. 1339/15 

- p.p.č. 1339/16 
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- část pozemku p.p.č. 1339/17 o výměře 546 m
2
, která je dle geometrického plánu              

č. 1604-23/2020  oddělena a nově označena jako pozemek p.p.č. 1339/114 

- část pozemku p.p.č. 1339/1 o výměře 2724 m
2
, která je dle geometrického plánu                

č. 1604-23/2020  oddělena a nově označena jako pozemek p.p.č. 1339/1 

- 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. 1339/17 o výměře 546 m
2
, 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 

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 4.421.735,- Kč + DPH ve výši 672.540,56 Kč 

 

a  uzavřít smlouvu o koupi pozemků s dohodou o předkupním právu a zákazem zcizení          

a zatížení dle přílohy č. 6 předloženého materiálu s úpravou, 

za podmínky souhlasu správce programu, kterým je Ministerstvo průmyslu a obchodu 

  

5) souhlasí 

  
s návrhem na uzavření dohody o zrušení předkupního práva, dle přílohy č. 7 předloženého 

materiálu 

k pozemkům: 

- p. p. č. 1339/13 

- p. p. č. 1339/14 

- p. p. č. 1340/34 

- p. p. č. 1340/36 

- p. p. č. 1340/37 

- p. č. st. 378, jehož součástí je stavba č.p. 410, jiná stavba 

vše v k. ú. Mošnov, obec Mošnov 

ve vlastnictví společnosti Enes Cargo a.s., se sídlem: č.p. 410, 742 51 Mošnov, IČO: 136 42 693 

za podmínky souhlasu správce programu, kterým je Ministerstvo průmyslu a obchodu 

  

6) souhlasí 

  
s návrhem na uzavření smlouvy o zřízení předkupního práva, dle přílohy č. 8 předloženého 

materiálu 

k pozemkům: 

- p. p. č. 1339/13 
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- p. p. č. 1339/14 

- p. p. č. 1340/34 

- p. p. č. 1340/36 

- p. p. č. 1340/37 

- p. č. st. 378, jehož součástí je stavba č.p. 410, jiná stavba 

vše v k. ú. Mošnov, obec Mošnov 

ve vlastnictví společnosti Enes Cargo a.s., se sídlem: č.p. 410, 742 51 Mošnov, IČO: 136 42 693 

za podmínky souhlasu správce programu, kterým je Ministerstvo průmyslu a obchodu 

  

7) ukládá 

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

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodů 1)  - 6) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 16.09.2020 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, MPA, T: 16.09.2020 

 vedoucí odboru legislativního a právního 

  
 

RM_M 58 
Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce 
  
Usnesení číslo: 04761/RM1822/69 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně půjčitele uzavřít smlouvu o výpůjčce k části pozemku parc. č. 4246/13 - ostatní plocha, 

ostatní komunikace o výměře 200 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

s vypůjčitelem 

ANO 2011, politické hnutí, se sídlem 149 00 Praha, Babická 2329/2, IČO 714 43 339 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 59 
Prominutí dluhu ve věci odtahu vozidla, tovární značky FORD Galaxy,  
RZ XXXXXX 
  
Usnesení číslo: 04762/RM1822/69 

(zn.předkl.) 
28 
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Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

nevyhovět žádosti s nájemcem: XXXXXX XXXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XX 

XXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX, o vydání 

rozhodnutí o prominutí dluhu vzniklého odtahem vozidla tovární značky Ford Galaxy, RZ XXX 

XX, dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

předložit zastupitelstvu města návrh dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, MPA, T: 16.09.2020 

 vedoucí odboru legislativního a právního 

  
RM_M 60 
Návrh na uzavření Smlouvy o úpravě vzájemných práv a povinností          
s dohodou o zániku věcného předkupního práva, o zřízení věcného 
předkupního práva a o zřízení zákazu zcizení jako práva věcného - Areál 
Kostelní s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 04763/RM1822/69 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s uzavřením Smlouvy o úpravě vzájemných práv a povinností s dohodou o zániku věcného 

předkupního práva, o zřízení věcného předkupního práva a o zřízení zákazu zcizení jako práva 

věcného 

se společností Areál Kostelní s.r.o. 

se sídlem Lihovarská 689/40a, Kunčičky, 718 00 Ostrava, IČO 075 75 777 

za účasti statutárního města Ostravy, městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz,              

náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava 

k nemovitým věcem, a to k: 

- pozemku parc. č. 10/3, 

- pozemku parc. č. 4135, 

oba v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 
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2) ukládá 

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

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

  

 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, MPA, T: 16.09.2020 

 vedoucí odboru legislativního a právního 

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 16.09.2020 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_VZ 1 
Veřejná zakázka “Výměna vratového systému hangáru, LZS MSK 
Ostrava-Zábřeh”, poř. č. 119/2020 
  
Usnesení číslo: 04764/RM1822/69 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

“Výměna vratového systému hangáru, LZS MSK Ostrava-Zábřeh” v k.ú. Zábřeh nad Odrou, 

obec Ostrava dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 

JaP - Jacina, s.r.o. 

se sídlem: Mnichovo Hradiště, Nákladní 1486, PSČ 29501 

IČO: 25655108 

za cenu nejvýše přípustnou 1.299.760,49 Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 2 
Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy          
o dílo a smlouvy příkazní pro stavbu “Rekonstrukce vodovodu         
a kanalizace ul. Sadová - BOZP + TDS-ČPHZ” 
  
Usnesení číslo: 04765/RM1822/69 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo a smlouvy 
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příkazní na výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci                  

na staveništi, včetně zpracování Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi          

a výkon odborného dozoru při činnostech prováděných hornickým způsobem 

pro stavbu  ”Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Sadová” v k.ú. Moravská Ostrava,          

obec Ostrava, se zhotovitelem (příkazníkem): 

MEDEXIM Ostrava s.r.o., se sídlem: Jarkovská 328/20, 724 00 Ostrava - Proskovice,              

IČO: 607 77 621  

za cenu a odměnu nejvýše přípustnou 285.000,- Kč bez DPH + platná sazba DPH, dle přílohy č.1 

předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 3 
Úprava koryta čerpací stanice odpadních vod Koblov Žabník 
  
Usnesení číslo: 04766/RM1822/69 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu firmě TOMDA EU s.r.o., Havlíčkovo náměstí 781/10, 

Ostrava, IČO: 28615948, na úpravu koryta čerpací stanice odpadních vod Koblov Žabník, a to 

za cenu nejvýše přípustnou ve výši 119 500,- Kč bez DPH 

  

2) zmocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy 

k podpisu objednávky dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. René Bartoš, T: 15.09.2020 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

RM_VZ 4 
Parková úprava na Prokešově náměstí - výkon TDS a BOZP 
  
Usnesení číslo: 04767/RM1822/69 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy příkazní na zajištění výkonu 



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 63/65  
  

technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP při realizaci akce “Parková úprava na 

Prokešově náměstí” s příkazníkem PROCHÁZKA - stavební firma spol. s r.o., IČO 253 89 599, 

Veleslavínova 1022/4, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

za cenu nejvýše přípustnou 195 000,- Kč bez DPH, 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

 
RM_VZ 5 
Veřejná zakázka “Parková úprava na Prokešově náměstí”            
poř. č. 132/2020 
  
Usnesení číslo: 04768/RM1822/69 

(zn.předkl.) 
05 

 

Rada města 

  
1) rozhodla 

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

“Parková úprava na Prokešově náměstí na parc. č. 939/1 a 900/4 v k. ú. Moravská Ostrava”           

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, se společností: 

JANKOSTAV s.r.o.  

se sídlem Štěpaňákova 714/31, Kunčice, 719 00 Ostrava 

IČO: 25855581 

za cenu nejvýše přípustnou 5 942 969,57 Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 6 
Veřejná zakázka “ZOO - energetické hospodářství - PD”, poř. č. 125/2020 
  
Usnesení číslo: 04769/RM1822/69 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o výběru dodavatele  a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané “ZOO - 

energetické hospodářství - PD”, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, se společností: 

TRIMR s.r.o. 

se sídlem: Sokola Tůmy 1536/5, Hulváky, 709 00  Ostrava 

IČO: 14616238 

za cenu nejvýše přípustnou 888.000,- Kč bez DPH 
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RM_VZ 7 
Veřejná zakázka „Ochranné zdravotní pomůcky“ poř. č. 139/2020 
  
Usnesení číslo: 04770/RM1822/69 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k části A veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku 

prostředků ochrany dýchacích cest dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 

Distrimed s.r.o. 

se sídlem: Havlíčkova 190/12, 737 01 Český Těšín 

IČO: 273 70 046 

za cenu nejvýše přípustnou 311.200,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 8 
Veřejná zakázka “Kamerové vozidlo”, poř. č. 108/2020 
  
Usnesení číslo: 04771/RM1822/69 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

kamerového vozidla pro potřeby Městské policie Ostrava v rozsahu přílohy č.1 předloženého 

materiálu se společností: 

KHMC s.r.o. 

Sídlo: Palhanecká 635/20, 747 07 Opava - Jaktař 

IČO: 26821516 

za cenu nejvýše přípustnou 1.330.000,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 9 
Rozhodnutí o výběru dodavatelů a o uzavření Smlouvy na vytvoření 
projektových dokumentací, výkonu autorského dozoru, poskytnutí 
inženýringu a licence k projektu „KONCERTNÍ HALA MĚSTA OSTRAVY´´ 
  
Usnesení číslo: 04772/RM1822/69 

(zn.předkl.) 
05 
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Rada města 

  
1) rozhodla 

  
v souladu s ust. § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů, o výběru dodavatele u veřejné zakázky s názvem ,,KONCERTNÍ HALA 

MĚSTA OSTRAVY - příprava projektové dokumentace, inženýring a autorský dozor´´, a to 

společností: 

STEVEN HOLL ARCHITECT, P.C., Domestic Professional Corporation, se sídlem:        

450 West 31 st Street, 11th floor, New York, NY 10001, USA, DOS ID: 1409928 

a 

Architecture Acts s.r.o., se sídlem: Raisova 409/8, Bubeneč, 160 00 Praha 6, Česká republika, 

IČO: 03620620, 

a to vše v souladu s přílohou č. 1 předloženého materiálu  

  

2) rozhodla 

  
 o uzavření Smlouvy na vytvoření projektových dokumentací, výkonu autorského dozoru, 

poskytnutí inženýringu a licence k projektu dle přílohy č.2 předloženého materiálu,               

a to v jednacím řízení bez uveřejnění dle § 65 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v rámci veřejné zakázky s názvem 

„KONCERTNÍ HALA MĚSTA OSTRAVY - příprava projektové dokumentace, inženýring           

a autorský dozor´´  s dodavatelem - společností: 

STEVEN HOLL ARCHITECT, P.C., Domestic Professional Corporation, se sídlem:      

450 West 31 st Street, 11 th floor, New York, NY 10001, USA, DOS ID: 1409928 

 a 

Architecture Acts s.r.o. , se sídlem: Raisova 409/8, Bubeneč, 160 00 Praha 6, Česká republika, 

IČO: 03620620 

za cenu nejvýše přípustnou 133.875.000,00 Kč (slovy: 

stotřicettřimiliónůosmsetsedmdesátpěttisíc korun českých) bez DPH a současně splnění 

podmínky předložení dokladů o kvalifikaci dodavatele 

  

 
 


