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Přehled usnesení rady m ěsta dle čísel ze dne: 26.05.2020  
  
Číslo usnesení  
  

Materiál  Název zn.předkl.  

03919/RMm1822/9 RM_M 0 Schválení programu 9. mimořádné schůze rady 
města konané dne 26.05.2020 

35 

03920/RMm1822/9 RM_VH 1 Výkon působnosti valné hromady obchodní 
společnosti OZO Ostrava s.r.o. 

45 

03921/RMm1822/9 RM_M 1 Udělení souhlasu pro potřeby příležitostného 
vzletu a přistání vrtulníku 

08 

03922/RMm1822/9 RM_M 2 Uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě 
č. 1311/2020/OŽP 

80 

03923/RMm1822/9 RM_M 3 Návrh na záměr města vypůjčit části pozemků 
v k. ú. Poruba, obec Ostrava 

08 

03924/RMm1822/9 RM_M 4 Udělení předchozího souhlasu s nabytím daru 
do vlastnictví Janáčkovy filharmonie Ostrava, p. o. 

42 

03925/RMm1822/9 RM_M 5 Návrh na souhlas se stavební úpravou v pozemku 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, návrh 
na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti a návrh na uzavření nájemní smlouvy 
se Společenstvím vlastníků domu 1213/4 náměstí 
Družby 

08 

03926/RMm1822/9 RM_M 6 Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí 
o zřízení věcného břemene-služebnosti inženýrské 
sítě č.OV-290-19-IST 

08 

03927/RMm1822/9 RM_M 7 Návrh na účast statutárního města Ostravy 
na mezinárodním veletrhu nemovitostí 
a investičních příležitostí MIPIM 2021 

38 

03928/RMm1822/9 RM_M 8 Návrh na přijetí daru 500 ks respirátorů FFP2 
od společnosti V4 Tax, s. r. o. 

01 

03929/RMm1822/9 RM_M 9 Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace 
ve výši 50.000 Kč společnosti EUROFILMFEST 
s.r.o., se sídlem Parléřova 17, 169 00 Praha 6 
na podporu akce „27. Dny evropského filmu” 

01 

03930/RMm1822/9 RM_M 10 Návrh na souhlas s umístěním stavby „Pěší 
propojení ČTYŘLÍSTEK-LÍPA SVOBODY, 
Lhotka u Ostravy, ul. Petřkovická” 

08 

03931/RMm1822/9 RM_MZP 1 Projednání vybraných bodů řádné valné hromady 
obchodní společnosti Ostravské vodárny 
a kanalizace a.s. 

07 

03932/RMm1822/9 RM_VZ 1 Veřejná zakázka „LAMA - ZŠ, Bílovecká, Svinov” 
poř. č. 070/2020 

05 

03933/RMm1822/9 RM_VZ 2 Veřejná zakázka „Cyklotrasa F, U - Kaminského, 
Ječmínkova - TDS a BOZP”, poř. č. 67/2020 

05 

03934/RMm1822/9 RM_VZ 3 Veřejná zakázka „Parkoviště Ostrava - Přívoz 
u smyčky Hlučínská - TDS a BOZP”, 
poř. č. 53/2020 

05 
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03935/RMm1822/9 RM_VZ 4 Veřejná zakázka „Modernizace dohledových 
pracovišť kamerového systému“ poř. č. 61/2020 

25 

03936/RMm1822/9 RM_VZ 5 Veřejná zakázka „Televizní pořad Ostravské 
minuty II.”, poř. č. 86/2020 

01 

03937/RMm1822/9 RM_M 11 Návrh na změnu přílohy č. 1 usnesení 
č. 0091/ZM1822/2 (Podání žádosti o dotaci 
na projekt „Sportovní hala v Krásném Poli”) 
a usnesení č. 00255/RM1822/5 (Návrh na převzetí 
projektu „Sportovní hala v Krásném Poli”) 

91 

03938/RMm1822/9 RM_M 12 Výtvarná soutěž na ztvárnění památníku obětem 
střelby v Poliklinice Fakultní nemocnice v Ostravě 
dne 10. prosince 2019 

38 

03939/RMm1822/9 RM_M 13 Úprava rozpočtu 07 
03940/RMm1822/9 RM_M 14 Návrh na uzavření pachtovních smluv v k. ú. 

Mošnov, obec Mošnov 
08 

03941/RMm1822/9 RM_M 15 Předchozí souhlas rady města k nabytí nemovitostí 
do majetku města 

89 

03942/RMm1822/9 RM_M 16 Žádosti o finanční pomoc ve výši 20.000,00 Kč 
pro neziskové organizace ke zmírnění dopadů 
krizových opatření v souvislosti s epidemií 
COVID-19 

91 

03943/RMm1822/9 RM_VZ 6 Výměna potrubí studené vody, TUV a cirkulace 
v  1. PP bytových domů na ul. Horní 3032/100 
a 3033/102, Ostrava - Bělský Les 

08 
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RM_M 0 
Schválení programu 9. mimo řádné sch ůze rady m ěsta konané dne 
26.05.2020 
  
Usnesení číslo: 03919/RMm1822/9 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

program 9. mimořádné schůze rady města konané dne 26.05.2020 

  
 

RM_VH 1 
Výkon p ůsobnosti valné hromady obchodní spole čnosti OZO Ostrava 
s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 03920/RMm1822/9 

(zn.předkl.) 
45 

  
v působnosti valné hromady podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., 
o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění 
pozdějších předpisů, obchodní společnosti OZO Ostrava s.r.o., se sídlem 
Frýdecká 680/444, Ostrava, PSČ 719 00, IČO: 62300920, jejíž jediným společníkem 
je statutární město Ostrava 
  
Rada města 
  
1) projednala 
  

zprávu o verifikaci stanovení prémií a bonusů za rok 2019 a vyhodnocení účinnosti motivačního 
systému odměňování členů TOP managementu obchodní společnosti OZO Ostrava s.r.o. 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) schvaluje 
  

doplatky prémií a bonusů členům TOP managementu obchodní společnosti OZO Ostrava s.r.o. 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
3) schvaluje 
  

zprávu o podnikatelské činnosti obchodní společnosti OZO Ostrava s.r.o. (ve formě zprávy 
jednatele společnosti) za rok 2019 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 
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4) schvaluje 
  

auditovanou účetní závěrku obchodní společnosti OZO Ostrava s.r.o. za rok 2019 dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu 

  
5) schvaluje 
  

výroční zprávu obchodní společnosti OZO Ostrava s.r.o. za rok 2019, jejíž součástí je zpráva 
o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2019, vše dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
6) schvaluje 
  

zprávu o činnosti dozorčí rady obchodní společnosti OZO Ostrava s.r.o. za rok 2019 dle přílohy 
č. 2 předloženého materiálu 

  
7) rozhodla 
  

o rozdělení zisku za rok 2019 obchodní společnosti OZO Ostrava s.r.o. dle varianty B důvodové 
zprávy předloženého materiálu 

  
8) uděluje 
  

souhlas jednateli  společnosti OZO Ostrava s.r.o. k nabytí nemovitého majetku společností 
dle důvodové zprávy a přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 1 
Udělení souhlasu pro pot řeby p říležitostného vzletu a p řistání vrtulníku  
  
Usnesení číslo: 03921/RMm1822/9 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

na straně vlastníka nemovitých věcí, nevydat souhlas s příležitostným vzletem a přistáním 
vrtulníku na části pozemku parc. č. 3220/37 ostatní plocha, jiná plocha, k. ú. Moravská Ostrava, 
obec Ostrava, pro společnost Heli4U s.r.o., se sídlem Krakovská 1363/12, Nové Město, 110 00 
Praha 1, IČO: 075 45 053   
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RM_M 2 
Uzavření dodatku č. 1 ke Smlouv ě č. 1311/2020/OŽP 
  
Usnesení číslo: 03922/RMm1822/9 

(zn.předkl.) 
80 

  
k usnesení č. 03500/RM1822/51 
  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

na straně statutárního města Ostravy uzavřít Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí 
účelové neinvestiční dotace z Fondu životního prostředí města Ostravy ev. č. 1311/2020/OŽP 
se  zapsaným spolkem Zelená Hrabová, z. s., IČO: 06145655, se sídlem Šrobárova 529/15, 
Hrabová, 720 00 Ostrava dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 3 
Návrh na zám ěr města vyp ůjčit části pozemk ů v k. ú. Poruba, obec 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 03923/RMm1822/9 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o záměru města vypůjčit části pozemků v k. ú. Poruba, obec Ostrava, a to: 

- část parc. č. 2965/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, a to část A o výměře 457 m2, část 
B  o výměře 259 m2, část C o výměře 36,10 m2 a část D o výměře 9,4 m2, 
- část parc. č. 2965/12 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 137,5 m2, 
- část parc. č. 2965/13 - ostatní plocha, ostatní komunikace, a to část A o výměře 120,10 m2 a část 
B o výměře 368 m2, 
- část parc. č. 2965/14 - ostatní plocha, ostatní komunikace, a to část A o výměře 17,80 m2 a část 
B o výměře 49 m2, 
- parc. č. 2971/17 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 9,5 m2, 

  

dle zákresu ve snímcích, které jsou přílohou č. 1 předloženého materiálu a zároveň si vyhrazuje 
právo kdykoliv tento záměr zrušit 
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RM_M 4 
Udělení p ředchozího souhlasu s nabytím daru do vlastnictví Ja náčkovy 
filharmonie Ostrava, p. o. 
  
Usnesení číslo: 03924/RMm1822/9 

(zn.předkl.) 
42 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

v souladu s § 27 odst. 7 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, o udělení předchozího souhlasu s nabytím 
daru do vlastnictví Janáčkovy filharmonie Ostrava, příspěvková organizace, se sídlem 
28. října 124, Ostrava – Moravská Ostrava, PSČ 702 00, IČO: 00373222, a o vystavení 
předchozího souhlasu zřizovatele s uzavřením smlouvy dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy 
předloženého materiálu 

  
 

RM_M 5 
Návrh na souhlas se stavební úpravou v pozemku ve v lastnictví 
statutárního m ěsta Ostravy, návrh na uzav ření smlouvy o budoucí 
smlouv ě o zřízení služebnosti a návrh na uzav ření nájemní smlouvy 
se Spole čenstvím vlastník ů domu 1213/4 nám ěstí Družby 
  
Usnesení číslo: 03925/RMm1822/9 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

se zřízením, užíváním a udržováním předsazených, zavěšených, prefabrikovaných lodžií 
nad pozemkem  ve vlastnictví statutárního města Ostravy parc. č. 1649/1  - ostatní plocha, 
ostatní komunikace v k. ú. Poruba-sever obec Ostrava, 

pro: 

xxxxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxx 
bydlištěm: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxx 
bydlištěm: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxxx 
bydlištěm: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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Manželé: 
xxxxxxxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxxxxx 
oba bydlištěm: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxxxxxx 
bydlištěm: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxxxxxx 
bydlištěm: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxxxx 
bydlištěm: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxxxxx 
bydlištěm: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Manželé: 
xxxxxxxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxxxxxx 
oba bydlištěm: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Manželé: 
xxxxxxxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxxxxxx 
oba bydlištěm: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxxxxxx 
bydlištěm: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxxxxx 
bydlištěm: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxxxxxx 
bydlištěm: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxxxxxx 
bydlištěm: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxxxxxx 
bydlištěm: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxxxxxxx 
bydlištěm: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxxxxxxxx 
bydlištěm: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxxxxx 
bydlištěm: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

v rámci stavby „Stavební úprava a přístavba lodžií BD Náměstí Družby 1213/4, Ostrava” 

dle situačního výkresu, který je přílohou č. 1/1 předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
  

na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - zřízení, užívání 
a udržování předsazených, zavěšených, prefabrikovaných lodžií nad pozemkem ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy parc. č. 1649/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. 
Poruba-sever, obec Ostrava, s budoucími oprávněnými: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxx 
bydlištěm: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxx 
bydlištěm: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxxx 
bydlištěm: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Manželé: 
xxxxxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxxxxx 
oba bydlištěm: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxxxxx 
bydlištěm: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxxxxxx 
bydlištěm: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxxxxxx 
bydlištěm: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxxxxxxx 
bydlištěm: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Manželé: 
xxxxxxxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxxxxxx 
oba bydlištěm: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Manželé: 
xxxxxxxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxxxxxx 
oba bydlištěm: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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xxxxxxxxxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxxxxx 
bydlištěm: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxxxxx 
bydlištěm: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxxxxx 
bydlištěm: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxxxxx 
bydlištěm: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxxxxxx 
bydlištěm: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxxxxxx 
bydlištěm: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxxxxxxx 
bydlištěm: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxxxxxxx 
bydlištěm: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu  

  
3) rozhodla 
  

na straně pronajímatele 

o uzavření nájemní smlouvy na část pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostrava, 
o celkové výměře 420 m2, a to část označenou v situačním výkresu jako “A” o výměře 
361,84 m2, část označenou v situačním výkresu jako “B” o výměře 10,06 m2, část označenou 
v situačním výkresu jako “C” o výměře 5,10 m2, část označenou v situačním výkresu jako “D” 
o výměře 13 m2 a část označenou v situačním výkresu jako “E” o výměře 30 m2 v k. ú. Poruba -
sever, obec Ostrava (náměstí Družby) 
s nájemcem 
 
Společenství vlastníků domu 1213/4 náměstí Družby 
se sídlem: náměstí Družby 1213/4, Poruba, 708 00 Ostrava 
IČO: 258 81 981 

za účelem zřízení předsazených, zavěšených, prefabrikovaných lodžií, umístění oploceného 
staveniště stavby, vybudování provizorní příjezdové plochy ke staveništi a umístění buňky 
na nářadí a WC v rámci realizace stavby „Stavební úprava a přístavba lodžií BD 
Náměstí Družby 1213/4, Ostrava”, za nájemné ve výši 90,- Kč/m2/rok, tj. 37.800,- Kč/ročně, 
na dobu určitou ode  dne účinnosti této smlouvy do dne, který předchází dni právních účinků 
zápisu služebnosti zřízení, užívání a udržování převisu konstrukce prefabrikovaných lodžií 
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nad pozemkem, do  veřejného seznamu, nejpozději však do 31. 8. 2022, 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu  

  
 

RM_M 6 
Návrh na uzav ření smlouvy o smlouv ě budoucí o z řízení věcného 
břemene-služebnosti inženýrské sít ě č. OV-290-19-IST 
  
Usnesení číslo: 03926/RMm1822/9 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

na straně oprávněného uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene -
služebnosti inženýrské sítě č. OV-290-19-IST - právo zřídit, vést a provozovat inženýrskou síť –
veřejné osvětlení, vstupovat a vjíždět na pozemek parc. č. 1871/4 - ostatní plocha, zeleň v k. ú. 
Hrušov, obec Ostrava, a to v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, 
provozováním a modernizací uvedené inženýrské sítě nebo případným odstraněním 

s budoucím povinným: 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace. 
se sídlem Na Pankráci  546/56, 145 05, Praha 4 - Nusle, IČO: 659 93 390 

a investorem: 

CONTERA Investment VIII s.r.o. 
se sídlem Černokostelecká 2247, 251 01 Říčany, IČO: 055 18 849 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 7 
Návrh na účast statutárního m ěsta Ostravy na mezinárodním veletrhu 
nemovitostí a investi čních p říležitostí MIPIM 2021 
  
Usnesení číslo: 03927/RMm1822/9 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

záměr účasti statutárního města Ostravy na mezinárodním veletrhu nemovitostí a investičních 
příležitostí MIPIM 2021 v Cannes  
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2) souhlasí 
  

s pronájmem výstavní plochy pro statutární město Ostrava na mezinárodním veletrhu 
nemovitostí a investičních příležitostí MIPIM 2021 v Cannes   

  
3) svěřuje 
  

Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru strategického rozvoje 
zajistil pronájem výstavní plochy a s tím související služby na mezinárodním veletrhu 
nemovitostí a investičních příležitostí MIPIM 2021 v Cannes, formou uzavření dohody 
o bezplatném převedení služeb neuskutečněného veletrhu MIPIM v roce 2020, 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 31.05.2020
 vedoucí odboru strategického rozvoje 
  
4) ukládá 
  

vedoucímu odboru strategického rozvoje 
aby zajistil podpis dohody i objednávek dle bodu 3) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 31.05.2020
 vedoucí odboru strategického rozvoje 
  
5) pověřuje 
  

vedoucího odboru strategického rozvoje 
jednáním s potenciálními partnery o společné účasti v expozici statutárního města Ostravy 
na mezinárodním veletrhu nemovitostí a investičních příležitostí MIPIM 2021 v Cannes  

  
 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 26.02.2021
 vedoucí odboru strategického rozvoje 
  
6) ukládá 
  

vedoucímu odboru strategického rozvoje 
zabezpečit  realizaci expozice spojené s účastí statutárního města Ostravy a jeho partnerů 
na mezinárodním veletrhu nemovitostí a investičních příležitostí MIPIM 2021 v Cannes   

  
 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 01.03.2021
 vedoucí odboru strategického rozvoje 
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7) rozhodla 
  

o uzavření Dodatku č. 1 Dohodě o směně ploch v rámci veletrhu MIPIM 2020 mezi statutárním 
městem Ostrava a 
Hlavním městem Praha, 
se sídlem Mariánské náměstí 2, 110 01, Praha 1, IČO 00064581 
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
8) rozhodla 
  

o uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o společné expozici a prezentaci na veletrhu MIPIM 2020 
v Cannes mezi statutárním městem Ostrava a 
Moravskoslezský krajem, 
se sídlem 28. října 117, Ostrava, PSČ 702 18, IČO 70890692 
dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
9) rozhodla 
  

o uzavření Dohody o ukončení Smlouvy na zajištění cateringových služeb v rámci veletrhu 
MIPIM 2020 mezi statutárním městem Ostrava a 
Michalem Daňkem, 
se sídlem Berkova 1206/25, 612 00 Brno, IČO 61429040 
dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  
10) schvaluje 
  

zahraniční pracovní cestu Ing. Tomáše Macury, MBA, primátora, a Mgr. Zuzany Bajgarové, 
náměstkyně primátora, do Francie ve dnech 15.-18. března 2021 za účelem reprezentace města 
na mezinárodním veletrhu nemovitostí a investičních příležitostí MIPIM 2021 v Cannes  

  
11) schvaluje 
  

úhradu finančních nákladů souvisejících se zahraniční pracovní cestou Ing. Tomáše Macury, 
MBA, primátora, a Mgr. Zuzany Bajgarové, náměstkyně primátora, dle zákona č. 262/2006 Sb., 
zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, dle bodu 10) tohoto usnesení 

  
12) ukládá 
  

primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, a náměstkyni primátora Mgr. Zuzaně Bajgarové 
předložit radě města zprávu o výsledku zahraniční pracovní cesty dle bodu 10) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Mgr. Bc. Michal Bayer, T: 31.03.2021
 vedoucí odboru kancelář primátora 
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13) schvaluje 
  

zahraniční pracovní cestu Ing. arch. Ondřeje Vysloužila, ředitele ateliéru MAPPA, 
p. o., do Francie ve dnech 15. - 18. března 2021 za účelem reprezentace města na mezinárodním 
veletrhu nemovitostí a investičních příležitostí MIPIM 2021 v Cannes  

  
14) ukládá 
  

řediteli Městského ateliéru prostorového plánování a architektury, p. o., 
předložit radě města zprávu o výsledku zahraniční pracovní cesty dle bodu 13) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. arch. Ondřej Vysloužil, T: 31.03.2021
 ředitel Městského ateliéru prostorového plánování a architektury, příspěvková 
                  organizace    

 
RM_M 8 
Návrh na p řijetí daru 500 ks respirátor ů FFP2 od spole čnosti V4 Tax, 
s. r. o. 
  
Usnesení číslo: 03928/RMm1822/9 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o přijetí daru 500 ks respirátorů FFP2 od společnosti V4 Tax, s. r. o., se sídlem 
Jurečkova 643/20, 702 00  Ostrava, IČO 07828110, dle důvodové zprávy předloženého 
materiálu a o uzavření příslušné darovací smlouvy dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 9 
Návrh na poskytnutí ú čelové neinvesti ční dotace ve výši 50.000 Kč 
spole čnosti EUROFILMFEST s.r.o., se sídlem Parlé řova 17, 169 00 Praha 
6 na podporu akce „27. Dny evropského filmu” 
  
Usnesení číslo: 03929/RMm1822/9 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o poskytnutí dotace ve výši 50.000 Kč  společnosti EUROFILMFEST s.r.o. se sídlem 
Parléřova 17, Praha 6, IČO 25084071,  na podporu akce „27. Dny evropského filmu” 
dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy předloženého  materiálu 
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2) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se 

- sníží běžné výdaje 

na § 6171, pol. 5909, ÚZ 7117,  ORJ 221 o 50 tis. Kč 

- zvýší neinvestiční transfery na 

na § 3319, pol 5213, ÚZ 7117, ORJ 221  o 50 tis. Kč  

  
3) rozhodla 
  

o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi statutárním městem Ostrava 
a společností EUROFILMFEST s.r.o. se sídlem Parléřova 17, Praha 6, IČO 25084071,  
na podporu akce „27. Dny evropského filmu” dle přílohy č. 3  předloženého  materiálu  

  
4) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.06.2020
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  

 
RM_M 10 
Návrh na souhlas s umíst ěním stavby „P ěší propojení 
ČTYŘLÍSTEK-LÍPA SVOBODY, Lhotka u Ostravy, ul. Pet řkovická” 
  
Usnesení číslo: 03930/RMm1822/9 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

v souladu s ustanovením § 184 a) zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších 
předpisů, s umístěním stavby  „Pěší propojení ČTYŘLÍSTEK - LÍPA SVOBODY, Lhotka 
u Ostravy, ul. Petřkovická”, realizované mj. na části pozemku parc. č. 374/1 v k. ú. Lhotka 
u Ostravy, obec Ostrava, 

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

pro žadatele městský obvod Lhotka 
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RM_MZP 1 
Projednání vybraných bod ů řádné valné hromady obchodní spole čnosti 
Ostravské vodárny a kanalizace a.s. 
  
Usnesení číslo: 03931/RMm1822/9 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 
  
1) ukládá 
  

delegovanému zástupci na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti Ostravské vodárny 
a kanalizace a.s., se sídlem Nádražní 3114/28, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, 
IČO 45193673 dne 17. 6. 2020 hlasovat: 

a) PRO v bodech programu číslo: 

6.  Schválení řádné účetní závěrky za účetní období roku 2019 
7.  Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2019 
8.  Rozhodnutí o způsobu vyplácení dividend za rok 2019 
9.  Rozhodnutí o určení auditora k provedení povinného auditu  
10. Volba člena dozorčí rady 
11. Schválení smluv o výkonu funkce pro členy představenstva 
12. Schválení smluv o výkonu funkce pro členy dozorčí rady 
13. Projednání účasti členů představenstva a členů dozorčí rady společnosti v orgánech 
propojených osob 

b) BEZ OMEZENÍ v ostatních bodech programu 

  
 Vyřizuje: Mgr. Kateřina Šebestová, T: 17.06.2020
 náměstkyně primátora 
  

 
RM_VZ 1 
Veřejná zakázka „LAMA - ZŠ, Bílovecká, Svinov” po ř. č. 070/2020 
  
Usnesení číslo: 03932/RMm1822/9 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na realizaci stavby 
„Základní škola Ostrava-Svinov, Bílovecká 10 - rekonstrukce zdroje tepla a otopné soustavy” 
na  ulici Bílovecká, č. p. 10, v k. ú. Svinov, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu, se společností: 
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IGB Holding, a.s. 
se sídlem Stodolní 851/4, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 60792434 
 
za cenu nejvýše přípustnou 2 627 342,00 Kč bez DPH. 

  
 

RM_VZ 2 
Veřejná zakázka „Cyklotrasa F, U - Kaminského, Je čmínkova - TDS 
a BOZP”, po ř. č. 67/2020 
  
Usnesení číslo: 03933/RMm1822/9 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na výkon odborného 
technického dozoru stavebníka a výkon funkce koordinátora BOZP při realizaci stavby 
„Cyklotrasa F, U - Kaminského, Ječmínkova” v k. ú. Nová Bělá, Dubina u Ostravy a Stará Bělá, 
obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 

ENVIROAD s.r.o. 
se sídlem: Ruská 398/43, 703 00 Ostrava 
IČO: 25394436 

za cenu nejvýše přípustnou 168.740,- Kč bez DPH 

  
 

RM_VZ 3 
Veřejná zakázka „Parkovišt ě Ostrava - P řívoz u smy čky Hlu čínská - TDS 
a BOZP”, po ř. č. 53/2020 
  
Usnesení číslo: 03934/RMm1822/9 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 03859/RM1822/58 
  
Rada města 
  
1) zrušuje 
  

usnesení č. 03859/RM1822/58 ze dne 12. 5. 2020 z důvodu neuzavření příkazní smlouvy 
ze strany vybraného dodavatele veřejné zakázky dle oznámení uvedeného v příloze č. 1 
předloženého materiálu 
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2) rozhodla 
  

o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na výkon odborného 
technického dozoru stavebníka a výkon funkce koordinátora BOZP při realizaci stavby 
„Parkoviště Ostrava - Přívoz u smyčky Hlučínská” v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu se společností: 

INKOS-OSTRAVA, a.s. 
se sídlem: Havlíčkovo nábřeží 696/22, 701 52 Ostrava 
IČO: 48394637 

za cenu nejvýše přípustnou 615.000,- Kč bez DPH 

  
 

RM_VZ 4 
Veřejná zakázka „Modernizace dohledových pracoviš ť kamerového 
systému“ po ř. č. 61/2020 
  
Usnesení číslo: 03935/RMm1822/9 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku 
monitorů, počítačových sestav a modulárních ovládacích jednotek, včetně montáže a instalace, 
pro pracoviště Městského integrovaného kamerového systému v rozsahu dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu se společností: 

DILERIS a.s. 
IČO: 268 28 677 
se sídlem: Novoveská 1262/95, 709 00 Ostrava 

za cenu nejvýše přípustnou 841.830,- Kč bez DPH  

  
 

RM_VZ 5 
Veřejná zakázka „Televizní po řad Ostravské minuty II.”, po ř. č. 86/2020 
  
Usnesení číslo: 03936/RMm1822/9 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na výrobu 
a odvysílání televizních pořadů „Ostravské minuty” v rozsahu dle přílohy č. 1 předloženého 
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materiálu se společností: 

POLAR televize Ostrava, s.r.o. 
se sídlem: Boleslavova 710/19, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 
IČO: 25859838 

za cenu nejvýše přípustnou 1.140.000,- Kč bez DPH 

  
 

RM_M 11 
Návrh na zm ěnu p řílohy č. 1 usnesení č. 0091/ZM1822/2 (Podání žádosti 
o dotaci na projekt „Sportovní hala v Krásném Poli” ) a usnesení 
č. 00255/RM1822/5 (Návrh na p řevzetí projektu „Sportovní hala 
v Krásném Poli”) 
  
Usnesení číslo: 03937/RMm1822/9 

(zn.předkl.) 
91 

  
k usnesení č. 00255/RM1822/5 
k usnesení č. 0091/ZM1822/2 
  
Rada města 
  
1) mění 
  

usnesení č. 00255/RM1822/5 v bodech 5), 6) a 8) tak, že příloha č. 1 se nahrazuje přílohou č. 1  
předloženého materiálu 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

souhlasit se změnou usnesení č. 0091/ZM1822/2 v bodech 3) a 4) tak, 
že se příloha č. 1 nahrazuje přílohou č. 1 předloženého materiálu 

  
3) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

zvyšují investiční převody mezi statutárním městem a městskými obvody – příjmy 

na § 6330, pol. 4251, ÚZ 3590, ORJ 120, org. 618                      o 2 934 tis. Kč 
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zvyšují kapitálové výdaje 

na § 3412, pol. 6121, ÚZ 618, ORJ 230, org. 8247                      o 2 934 tis. Kč 

na straně MOb Krásné Pole: 

zvyšují investiční převody mezi statutárním městem a městskými obvody – výdaje 

na § 6330, pol. 6363, ÚZ 3590, org. 618                                      o 2 934 tis. Kč 

snižují kapitálové výdaje 

na § 3412, pol. 6901, ÚZ 3590                                                     o 2 934 tis. Kč 

  
4) ukládá 
  

náměstkyni primátora Mgr. Andree Hoffmannové, Ph.D., 
předložit zastupitelstvu města návrh dle bodu 2) a 3) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 24.06.2020
 vedoucí odboru školství a sportu 
  

 
RM_M 12 
Výtvarná sout ěž na ztvárn ění památníku obětem st řelby v Poliklinice 
Fakultní nemocnice v Ostrav ě dne 10. prosince 2019 
  
Usnesení číslo: 03938/RMm1822/9 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 03285/RM1822/48 
  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

na základě stanoviska poroty uvedeného protokolu z hodnotícího zasedání ve výtvarné soutěži 
na ztvárnění „Památníku obětem střelby v Poliklinice Fakultní nemocnice v Ostravě 
dne 10. prosince 2019” následovně: 

1. cena - návrh na nejvýše oceněném místě - se neuděluje 

2. cena 
návrh č. 4 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
cena: 60 000,- Kč 
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3. cena 
návrh č. 3 
xxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxx 
IČO: neuvedeno 
cena: 40 000,- Kč 

  
2) rozhodla 
  

na základě stanoviska poroty uvedeného v protokolu z hodnotícího zasedání ve výtvarné soutěži 
na ztvárnění „Památníku obětem střelby v Poliklinice Fakultní nemocnice v Ostravě 
dne 10. prosince 2019” o odměnění vybraných návrhů, které přinesly pozoruhodné dílčí podněty 
a řešení, následovně: 

návrh č. 1 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxx 
odměna: 20 000,- Kč 

  
3) pověřuje 
  

na základě stanoviska poroty uvedeného v protokolu z hodnotícího zasedání ve výtvarné soutěži 
na ztvárnění „Památníku obětem střelby v Poliklinice Fakultní nemocnice v Ostravě 
dne 10. prosince 2019” Městský ateliér prostorového plánování a architektury, příspěvkovou 
organizaci, vedením jednání s cílem dopracování nejvhodnějšího návrhu s jeho autorem 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a členy poroty soutěže -
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, a to před podpisem smlouvy o dílo 

  
 Vyřizuje: Ing. arch. Ondřej Vysloužil, T: 30.06.2020
 ředitel Městského ateliéru prostorového plánování a architektury, příspěvková 

organizace 
  
4) pověřuje 
  

kancelář primátora a odbor strategického rozvoje 
zpracováním návrhu smlouvy o dílo, který bude předložen po ukončení jednání o dopracování 
návrhu s jeho autorem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

  
 Vyřizuje: Mgr. Bc. Michal Bayer, T: 30.06.2020
 vedoucí odboru kancelář primátora 
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 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 30.06.2020
 vedoucí odboru strategického rozvoje 
  

 
RM_M 13 
Úprava rozpo čtu 
  
Usnesení číslo: 03939/RMm1822/9 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

úpravu závazného ukazatele - zvýšení neinvestičního příspěvku Středisku volného času 
Ostrava-Zábřeh, příspěvkové organizaci o 9 tis. Kč 

  
2) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

- ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 
na pol. 4116, ÚZ 35019, ORJ 120 o 151 tis. Kč (A.1.) 
(A.2.) na ORJ 120, pol. 4116, ÚZ 103533063, org. 100000000 o 1 700 tis. Kč 
                                                ÚZ 103133063, org. 100000000 o 200 tis. Kč 
(A.3.) na ORJ 120, pol. 4116, ÚZ 109517018, org. 109000000 o 374 tis. Kč 
                                                ÚZ 109117017, org. 109000000 o 66 tis. Kč 
                                                ÚZ 109517018, org. 109000000 o 333 tis. Kč 
                                                ÚZ 109117017, org. 109000000 o 59 tis. Kč 

- běžné výdaje 
na § 3299, pol. 5901, ORJ 140, org. 100000000 o 200 tis. Kč (A.2.) 
(A.3.) na ORJ 135, § 6171, pol. 5011, ÚZ 109517018, org. 109000000 o 366 tis. Kč 
                                            pol. 5031, ÚZ 109517018, org. 109000000 o 90 tis. Kč 
                                            pol. 5032, ÚZ 109517018, org. 109000000 o 33 tis. Kč 
                                            pol. 5011, ÚZ 109117017, org. 109000000 o 64 tis. Kč 
                                            pol. 5031, ÚZ 109117017, org. 109000000 o 16 tis. Kč 
                                            pol. 5032, ÚZ 109117017, org. 109000000 o 6 tis. Kč 
                                            pol. 5011, ÚZ 109517018, org. 123000000 o 170 tis. Kč 
                                            pol. 5031, ÚZ 109517018, org. 123000000 o 42 tis. Kč 
                                            pol. 5032, ÚZ 109517018, org. 123000000 o 15 tis. Kč 
                                            pol. 5021, ÚZ 109517018, org. 123000000 o 51 tis. Kč 
                                            pol. 5011, ÚZ 109117017, org. 123000000 o 30 tis. Kč 
                                            pol. 5031, ÚZ 109117017, org. 123000000 o 7 tis. Kč 
                                            pol. 5032, ÚZ 109117017, org. 123000000 o 3 tis. Kč 
                                            pol. 5021, ÚZ 109117017, org. 123000000 o 9 tis. Kč 
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na ORJ 260, § 3639, pol. 5166, ÚZ 109517018, org. 123000000 o 17 tis. Kč 
                                            pol. 5164, ÚZ 109517018, org. 123000000 o 11 tis. Kč 
                                            pol. 5175, ÚZ 109517018, org. 123000000 o 27 tis. Kč 
                                            pol. 5166, ÚZ 109117017, org. 123000000 o 3 tis. Kč 
                                            pol. 5164, ÚZ 109117017, org. 123000000 o 2 tis. Kč 
                                            pol. 5175, ÚZ 109117017, org. 123000000 o 5 tis. Kč                     

- kapitálové výdaje 
na § 2212, pol. 6121, ÚZ 602, ORJ 230, org. 7302 o 1 400 tis. Kč (C.1.) 
na § 2321, pol. 6121, ORJ 230, org. 7295 o 600 tis. Kč (C.2.) 
na § 3639, pol. 6130, ORJ 137, org. 8323 o 2 762 tis. Kč (C.3.) 

- neinvestiční transfery 
na § 3592, pol. 5336, ÚZ 35019, ORJ 170, org. 4241 o 151 tis. Kč (A.1.) 
(A.2.) na ORJ 140, § 3299, pol. 5331, ÚZ 103533063, org. 100000000 o 1 519 tis. Kč 
                                                             ÚZ 103133063, org. 100000000 o 172 tis. Kč 
                                                             ÚZ 103533063, org. 82 o 8 tis. Kč 
                                                             ÚZ 103133063, org. 82 o 1 tis. Kč 

- investiční převody mezi stutárními městy a městskými obvody - příjmy 
na § 6330, pol. 4251, ORJ 120, org. 602 o 1 400 tis. Kč (C.1.) 
na § 6330, pol. 4251, ORJ 120, org. 603 o 2 762 tis. Kč (C.3.) 

- investiční převody mezi statutárními městy a městskými obvod - výdaje 
na § 6330, pol. 6363, ÚZ 6330, ORJ 120, org. 602 o 6 089 tis. Kč (E.1.) 
                                                                                 o 3 568 tis. Kč (E.2.) 

s n i ž u j í 

- běžné výdaje 
(A.3.) na ORJ 135, § 6171, pol. 5021, ÚZ 109517018, org. 109000000 o 34 tis. Kč 
                                                             ÚZ 109117017, org. 109000000 o 6 tis. Kč 
          na ORJ 260, § 3639, pol. 5164, ÚZ 109517018, org. 109000000 o 11 tis. Kč 
                                            pol. 5166, ÚZ 109517018, org. 109000000 o 8 tis. Kč 
                                            pol. 5175, ÚZ 109517018, org. 109000000 o 27 tis. Kč 
                                            pol. 5901, ÚZ 109517018, org. 109000000 o 34 tis. Kč 
                                            pol. 5164, ÚZ 109117017, org. 109000000 o 2 tis. Kč 
                                            pol. 5166, ÚZ 109117017, org. 109000000 o 2 tis. Kč 
                                            pol. 5175, ÚZ 109117017, org. 109000000 o 5 tis. Kč 
                                            pol. 5901, ÚZ 109117017, org. 109000000 o 6 tis. Kč 

- kapitálové výdaje 
na § 2321, pol. 6121, ORJ 230, org. 7367 o 600 tis.Kč (C.2.) 
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s n i ž u j e 

- účelová rezerva na předfinancování a spolufinancování projektů 
na § 6409, pol. 5901, ÚZ 6330, ORJ 120 o 6 089 tis. Kč (E.1.) 
                                                                  o 3 568 tis. Kč (E.2.) 

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz (E.1., E.2.) 
- zvýší investiční převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 
na § 6330, pol. 4251, ÚZ 6330, org. 602 o 6 089 tis. Kč 
                                                                 o 3 568 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje 
na § xxxx, pol. 6xxx, ÚZ xxxxxxxxx, org. 0209121000000 o 5 464 tis. Kč 
                                                         org. 0209126000000 o 625 tis. Kč 
                                                         org. 02xxxxx000000 o 3 568 tis. Kč            

  
3) ukládá 
  

vedoucímu odboru financí a rozpočtu 
realizovat schválené rozpočtové opatření 

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

 
RM_M 14 
Návrh na uzav ření pachtovních smluv v k. ú. Mošnov, obec Mošnov 
  
Usnesení číslo: 03940/RMm1822/9 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

na straně propachtovatele uzavřít pachtovní smlouvu na pacht  nemovitých věci -  pozemku 
p. p. č. 1239/15, p. p. č. 1239/23, p. p. č. 1239/26, p. p. č. 1239/27, p. p. č. 1239/28, 
p. p. č. 1239/29 a p. p. č. 1239/3, vše v k. ú. Mošnov, obec Mošnov, 

s pachtýřem Družstvo vlastníků Polanka nad Odrou, se sídlem K Vydralinám 114/5, 725 25 
Ostrava-Polanka nad Odrou, IČO: 136 44 009, 

na dobu určitou od 10. 6. 2020 do 31. 12. 2020, 

s výší pachtovného 0,7001 Kč/m2/rok, 

dle přílohy č. 5  předloženého materiálu 
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2) rozhodla 
  

na straně propachtovatele uzavřít pachtovní smlouvu na pacht nemovitých věcí - pozemku 
p. p. č. 1275/3, p. p. č. 1275/4, p. p. č. 1276/4, p. p. č. 1310/1, p. p. č. 1310/2, p. p. č. 1315, 
p. p. č. 1335/4, p. p. č. 1338/20, p. p. č. 1338/21, p. p. č. 1338/22, p. p. č. 802/96, p. p. č. 802/97 
a p. p. č. 813/163, vše  v k.ú. Mošnov, obec Mošnov,   

s pachtýřem Družstvo vlastníků Polanka nad Odrou, se sídlem K Vydralinám 114/5, 725 25 
Ostrava-Polanka nad Odrou, IČO: 136 44 009, 

na dobu určitou od předání předmětu nájmu do 31. 12. 2020, 

s výší pachtovného 0,7001,- Kč/m2/rok, 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu za podmínky udělení souhlasu správce programu, 
kterým je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 

  
3) rozhodla 
  

na straně propachtovatele  neuzavřít pachtovní smlouvy na pacht nemovitých věcí - pozemků 
v k. ú. Mošnov, obec Mošnov s žadatelem 

ZEMĚDĚLSKÁ a.s. Opava - Kylešovice, se sídlem Bílovecká 1162/167, 747 06 Opava 6, 
IČO: 253 45 401 

  
 

RM_M 15 
Předchozí souhlas rady m ěsta k nabytí nemovitostí do majetku m ěsta 
  
Usnesení číslo: 03941/RMm1822/9 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 
  
1) vydává 
  

- předchozí souhlas v souladu s článkem 7, odst. (3), písm. c) obecně závazné vyhlášky města 
Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, k nabytí: 
• pozemku parc. č. 262 v k. ú. Kunčice nad Ostravicí, pro městský obvod Slezská Ostrava, 
• pozemku parc. č. 4/2 v k. ú. Radvanice, pro městský obvod Radvanice a Bartovice  

  
2) nevydává 
  

- předchozí souhlas v souladu s článkem 7, odst. (3), písm. c) obecně závazné vyhlášky města 
Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, k nabytí: 
• chatky ev. č. 184, stojící na pozemku parc. č. 2553 v k. ú. Martinov ve Slezsku, pro městský 
obvod Martinov, 
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• garáže, stojící na pozemku parc. č. 2027/8 v k. ú. Radvanice, pro městský obvod Radvanice 
a Bartovice  

  
 

RM_M 16 
Žádosti o finan ční pomoc ve výši 20.000,00 K č pro neziskové organizace 
ke zmírn ění dopad ů krizových opat ření v souvislosti s epidemií 
COVID-19 
  
Usnesení číslo: 03942/RMm1822/9 

(zn.předkl.) 
91 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o poskytnutí finanční pomoci určené neziskovým organizacím pro zmírnění dopadů krizových 
opatření v souvislosti s epidemií COVID - 19, a to ve výši 20.000,00 Kč každému subjektu 
uvedenému v příloze č. 1 předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
  

o neposkytnutí finanční pomoci určené neziskovým organizacím pro zmírnění dopadů krizových 
opatření v souvislosti s epidemií COVID - 19 subjektům dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

  
3) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se: 

snižuje rozpočtová rezerva 

na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 60 tis. Kč 

zvyšují neinvestiční transfery spolkům 

na § 3900, pol. 5222, ÚZ 5213, ORJ 120 o 60 tis. Kč  

  
4) ukládá 
  

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

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

vedoucímu odboru financí a rozpočtu 
zaslat finanční pomoc subjektům ve výši 20.000,00 Kč dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
na účty subjektů uvedených v žádostech o peněžitou pomoc 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 01.06.2020
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  

 
RM_VZ 6 
Výměna potrubí studené vody, TUV a cirkulace v 1.PP byt ových dom ů 
na ul. Horní 3032/100 a 3033/102, Ostrava - B ělský Les 
  
Usnesení číslo: 03943/RMm1822/9 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu stavby „Výměna 
potrubí studené vody, TUV a cirkulace v 1.PP bytových domů na ul. Horní 3032/100 
a 3033/102, Ostrava - Bělský Les” v k. ú. Dubina u Ostravy, dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu se zhotovitelem: 

Petr Juchelka, se sídlem: Závodní 410/51, Ostrava - Hrabůvka 700 30 

IČO: 66716349 

za cenu nejvýše přípustnou 178.723,- Kč bez DPH 

 


