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Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 09.06.2020 
  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název zn.předkl. 

04023/RM1822/61 RM_M 0 Schválení programu 61. schůze rady města konané dne 

09.06.2020 

35 

04024/RM1822/61 RM_VH 1 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 

společnosti AKORD & POKLAD, s.r.o. 

45 

04025/RM1822/61 RM_VH 2 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 

společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. 

45 

04026/RM1822/61 RM_VH 3 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 

společnosti OVANET a.s. 

45 

04027/RM1822/61 RM_VH 4 Výkon působnosti valné hromady obchodní společnosti 

Dopravní podnik Ostrava a.s. 

45 

04028/RM1822/61 RM_M 3 Návrh na svěření majetku městskému obvodu Lhotka 08 

04029/RM1822/61 RM_M 4 Návrh na předání nemovité věci - budovy hasičské 

zbrojnice v k.ú. Pustkovec, obec Ostrava, městskému 

obvodu Pustkovec 

08 

04030/RM1822/61 RM_M 5 Návrh na záměr města neprodat, nepronajmout 

nemovitou věc a návrh nekoupit nemovitou věc vše      

v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 

08 

04031/RM1822/61 RM_M 6 Souhlas se zahájením přípravy projektu Víceúčelové 

veřejně přístupné sportoviště u ZŠ J. Valčíka            

v Ostravě-Porubě v rámci grantového řízení Oranžové 

hřiště 2020 

50 

04032/RM1822/61 RM_M 7 Návrh prodat a návrh koupit nemovité věci v k.ú. Stará 

Bělá, obec Ostrava, návrh svěřit nemovitou věc 

městskému obvodu Stará Bělá 

08 

04033/RM1822/61 RM_M 8 Firemní školka města Ostravy, příspěvková organizace 

- přerušení provozu a návrh na uložení odvodu       

do rozpočtu statutárního města Ostravy za porušení 

rozpočtové kázně příspěvkové organizaci 

38 

04034/RM1822/61 RM_M 9 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce na nemovité 

věci v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

08 

04035/RM1822/61 RM_M 10 Žádost obchodní společnosti AKORD & POKLAD, 

s.r.o., o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu 

statutárního města Ostravy na dodávku a montáž 

hromosvodů 

42 

04036/RM1822/61 RM_M 11 Návrh na prohlášení o zřízení služebnosti k pozemkům 

ve SPZ Ostrava - Mošnov 

08 

04037/RM1822/61 RM_M 12 Uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o obhospodařování 

cenných papírů s Českou spořitelnou, a.s. 

07 

04038/RM1822/61 RM_M 13 Návrh na uzavření Dodatku č. 28 ke Smlouvě               

o veřejných službách v přepravě cestujících               

a poskytnutí kompenzací za veřejné služby uzavřené 

mezi statutárním městem Ostrava a společností 

Dopravní podnik Ostrava a.s. 

09 
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04039/RM1822/61 RM_M 14 Informace o plnění usnesení zastupitelstva města 28 

04040/RM1822/61 RM_M 15 Návrh na svěření pozemků MOb Hošťálkovice a MOb 

Ostrava-Jih 

08 

04041/RM1822/61 RM_M 16 Návrh na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce 

ev. č. 2536/2018/MJ, ve znění dodatku č. 1 - pozemky 

k.ú. Přívoz, obec Ostrava 

08 

04042/RM1822/61 RM_M 17 Návrh na prodej přebytečného movitého majetku města 

formou elektronické aukce 

84 

04043/RM1822/61 RM_M 18 Smlouva o spolupráci a úhradě nákladů na realizaci díla 

“Památník obětem střelby v Poliklinice Fakultní 

nemocnice v Ostravě dne 10. prosince 2019” 

01 

04044/RM1822/61 RM_M 19 Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí 

smlouvě o zřízení služebnosti k pozemkům           

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, pro Dopravní 

podnik Ostrava a.s. 

08 

04045/RM1822/61 RM_M 20 Vzdání se funkce přísedící Okresního soudu v Ostravě 21 

04046/RM1822/61 RM_M 21 Prominutí dluhu ve věci odtahu vozidla, tovární značky 

NISSAN, RZ 5M1 8491, VIN: 

VSKTDAV10U0088062 

28 

04047/RM1822/61 RM_M 22 Návrh na souhlas s umístěním podzemního 

komunikačního vedení veřejné komunikační sítě, 

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 

služebnosti a smluv o zřízení věcného břemene          

k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy, 

pro OVANET a.s. a ČEZ Distribuce, a.s. 

08 

04048/RM1822/61 RM_M 23 Návrh přijmout budoucí dar vodovodního řadu          

v k. ú. Svinov, obec Ostrava a uzavřít smlouvu          

o budoucí smlouvě darovací s MASTER SPORT s.r.o. 

08 

04049/RM1822/61 RM_M 24 Návrh na svěření automobilů městským obvodům - 

Stará Bělá, Krásné Pole, Pustkovec, Lhotka, 

Petřkovice, Michálkovice 

08 

04050/RM1822/61 RM_M 25 Návrh na uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo 

“Průzkum spokojenosti uživatelů pobytových 

sociálních služeb” 

86 

04051/RM1822/61 RM_M 26 Kácení dřevin na pozemcích ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy 

84 

04052/RM1822/61 RM_M 27 Smlouva o poskytování služby elektronických 

komunikací – kamerový systém pro Domov Magnolie 

83 

04053/RM1822/61 RM_M 28 Záměr statutárního města Ostravy uspořádat “Setkání 

hornických měst a obcí” v roce 2023 

87 

04054/RM1822/61 RM_M 29 Návrh na zřízení služebností a uzavření smluv o zřízení 

služebností v SPZ Ostrava - Mošnov 

08 

04055/RM1822/61 RM_M 30 Návrh prodat nemovité věci v k.ú. Heřmanice            

a v k.ú. Kunčice nad Ostravicí, obec Ostrava 

08 

04056/RM1822/61 RM_M 31 Návrh směnit nemovité věci v k.ú. Muglinov,         

obec Ostrava 

08 

04057/RM1822/61 RM_M 32 Návrh na záměr města neprodat nemovité věci         

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

08 
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04058/RM1822/61 RM_M 33 Návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene 

k pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy, 

pro UCED Distribuce s.r.o. 

08 

04059/RM1822/61 RM_M 34 Předchozí souhlas rady města k nabytí pozemků       

do majetku města 

89 

04060/RM1822/61 RM_M 35 Projednání zprávy o hospodaření s prostředky, účetní 

závěrky a o rozdělení hospodářského výsledku 

zájmového sdružení právnických osob TROJHALÍ 

KAROLINA za rok 2019 spolu s odvoláním a volbou 

člena dozorčí rady 

38 

04061/RM1822/61 RM_M 36 Schválení Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna)    

k projektu “Transformace Domova na Liščině II”       

v rámci Integrovaného regionálního programu 

38 

04062/RM1822/61 RM_M 37 Návrh na poskytnutí peněžních prostředků z výnosu 

daní z hazardních her v oblasti sociální péče pro rok 

2020 

86 

04063/RM1822/61 RM_M 38 Návrh na poskytnutí mimořádné účelové dotace           

na zabezpečení projektu Odborná konference 

“Efektivní nemocnice 2020” a na poskytnutí finančního 

daru za účelem podpory konference “Diabetologický  

a podiatrický den 2020” v oblasti zdravotnictví 

86 

04064/RM1822/61 RM_M 39 Udělení předchozího souhlasu s nabytím daru           

do vlastnictví Knihovny města Ostravy, p.o. 

42 

04065/RM1822/61 RM_M 40 Schválení účetní závěrky Magistrátu města Ostravy      

a účetní jednotky statutární město Ostrava                

k rozvahovému dni 31. 12. 2019 za účetní období        

1. 1. 2019 - 31. 12.2019 

07 

04066/RM1822/61 RM_M 41 Úprava rozpočtu 07 

04067/RM1822/61 RM_M 42 Návrh na připojení objektu na Pult centralizované 

ochrany Městské policie Ostrava 

25 

04068/RM1822/61 RM_M 43 Návrh na změnu stanovených podmínek pro čerpání        

a vyúčtování účelového neinvestičního a investičních 

příspěvků poskytnutých Domovu Slunovrat, 

Ostrava-Přívoz, příspěvková organizace 

41 

04069/RM1822/61 RM_M 44 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 

04070/RM1822/61 RM_M 45 Návrh na zřízení služebnosti a návrh na uzavření 

smlouvy o zřízení služebnosti pro fyzickou osobu 

08 

04071/RM1822/61 RM_M 46 Návrh přijmout darem nemovité věci v k.ú. Nová Ves  

u Ostravy, obec Ostrava 

08 

04072/RM1822/61 RM_M 47 Návrh na vydání předchozího souhlasu s prodejem 

pozemků pro městský obvod Ostrava-Jih 

08 

04073/RM1822/61 RM_M 48 Návrh prodat nemovité věci a návrh na zřízení 

služebnosti v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 

08 

04074/RM1822/61 RM_M 49 Souhlas s odlišným způsobem hospodaření              

v příměstském lese v majetku Lesy České republiky, 

s.p. 

80 
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04075/RM1822/61 RM_M 50 Návrh na souhlas ke stavbám na pozemcích               

v katastrálním území obce Ostrava, jako vlastníka 

sousedních nemovitostí 

84 

04076/RM1822/61 RM_M 51 Návrh na souhlas s podáním žádosti o dočerpání dotace 

v rámci “Podmínek dotačního programu na podporu 

sociálních služeb a způsobu rozdělení a čerpání dotace 

z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu”           

pro poskytovatele sociálních služeb na rok 2020 

50 

04077/RM1822/61 RM_M 52 Schválení účetních závěrek příspěvkových organizací 

zřízených SMO k rozvahovému dni 31.12.2019         

za účetní období 1.1.2019 - 31.12.2019 

07 

04078/RM1822/61 RM_M 53 Rámcová smlouva o financování projektu “Zvýšení 

propustnosti křižovatek v Ostravě” s předpokládanou 

finanční podporou z prostředků EU v rámci Operačního 

programu Doprava 

38 

04079/RM1822/61 RM_M 54 ITI ostravské aglomerace - změna výzvy Nositele ITI 38 

04080/RM1822/61 RM_M 55 Návrh na souhlas s umístěním inženýrské sítě              

a zpevněné plochy do pozemku ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy, návrh na uzavření smlouvy 

o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a návrh       

na uzavření nájemní smlouvy s fyzickými osobami 

08 

04081/RM1822/61 RM_M 56 „Rekonstrukce kanalizace ul. Soukenická, Valchařská  

a Gorkého”. Návrh na uzavření Dodatku č.1          

ke Smlouvě o dílo 2540/2018/OI/VZKÚ 

05 

04082/RM1822/61 RM_VZ 1 Veřejná zakázka “Oprava objektu Villa Tereza”,     

poř. č. 076/2020 

84 

04083/RM1822/61 RM_VZ 2 Veřejná zakázka “Plošná kanalizace Michálkovice - 

studie proveditelnosti”, poř. č. 045/2020 

05 

04084/RM1822/61 RM_VZ 3 Dopravní obsluha ul. Hornopolní a návazného území  

po dostavbě ul. Místecké 

09 

04085/RM1822/61 RM_VZ 4 Veřejná zakázka “Rekonstrukce kanalizace           

na Prokešově náměstí”, poř. č. 74/2020 

05 

04086/RM1822/61 RM_VZ 5 Návrh na uzavření smlouvy o zajištění prohlídek, oprav 

a údržby vzduchotechnického zařízení v objektech 

MFB III. a MFB IV. v areálu Moravskoslezského 

inovačního centra a.s. v Ostravě Pustkovci v roce 2020 

84 

04087/RM1822/61 RM_M 57 Obecně závazná vyhláška č. ../2020, kterou se zrušuje 

obecně závazná vyhláška č. 14/2007, o podmínkách 

provozování taxislužby na území města Ostravy 

09 

04088/RM1822/61 RM_M 58 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní 

smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu 

statutárního města Ostravy ev. č. 1001/2020/KVA 

87 

04089/RM1822/61 RM_M 59 Návrh přijmout darem nemovité věci a návrh svěřit 

nemovité věci městskému obvodu - vše                 

v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

08 

04090/RM1822/61 RM_M 62 Návrh smlouvy o poskytnutí dotace statutárnímu městu 

Ostrava z rozpočtu Moravskoslezského kraje 
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04091/RM1822/61 RM_M 63 Návrh na zrušení usnesení č. 0786/ZM1822/13 ze dne 

4. 3. 2020. Návrh na záměr města prodat pozemky        

ve vlastnictví statutárního města Ostravy v k. ú. 

Mošnov, obec Mošnov a k. ú. Sedlnice, obec Sedlnice 

08 

04092/RM1822/61 RM_M 64 Návrh na záměr města pronajmout část pozemku          

v k. ú. Poruba-sever 

08 

04093/RM1822/61 RM_M 65 Závěrečný účet - zpráva o výsledku hospodaření 

statutárního města Ostravy za rok 2019 

07 

04094/RM1822/61 RM_M 66 Poskytnutí bezúročných zápůjček za účelem 

předfinancování výdajů na pořízení kotlů v rámci 

dotačního programu “Kotlíkové dotace                 

v Moravskoslezském kraji - 3. výzva” 

80 

04095/RM1822/61 RM_M 67 Udělení předchozího souhlasu s nabytím daru          

do vlastnictví právnické osoby Čtyřlístek - centrum  

pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, 

příspěvková organizace, IČO 70631808, se sídlem 

Hladnovská 751/119, 712 00 Ostrava - Muglinov 

41 

04096/RM1822/61 RM_M 68 Návrh na vyřazení a likvidaci neupotřebitelných 

movitých věcí statutárního města Ostravy, předaného  

k hospodaření právnické osobě Čtyřlístek - centrum  

pro osoby se zdravotním postižením Ostrava,        

IČO 70631808, se sídlem Hladnovská 751/119, 712 00 

Ostrava - Muglinov 

41 

04097/RM1822/61 RM_M 69 Udělení předchozího souhlasu s nabytím daru         

do vlastnictví právnické osoby Domov pro seniory Iris, 

Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace,  

IČO 70631824, se sídlem Rybářská 1223/13, 709 00 

Ostrava - Mariánské Hory 

41 

04098/RM1822/61 RM_M 70 Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů              

do vlastnictví právnické osoby Městská nemocnice 

Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00635162,        

se sídlem Nemocniční 898/20a, 728 80 Ostrava - 

Moravská Ostrava 

40 

04099/RM1822/61 RM_M 71 Návrh na souhlas se stavebními úpravami, návrh         

na záměr města vypůjčit části pozemků v k. ú. 

Vítkovice, k. ú. Dubina u Ostravy a v k. ú. Hrabůvka, 

obec Ostrava 

08 

04100/RM1822/61 RM_M 72 Souhlas s podstatnou změnou projektu “Rozvoj 

rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava II”, 

která souvisí se změnou části V Rozhodnutí             

o poskytnutí dotace, kde je uvedena navíc nová příloha 

č. 9 

91 

04101/RM1822/61 RM_M 73 Návrh na uzavření dodatku č. 1 k pachtovní smlouvě 

ev. č. 0726/2020/MJ 

08 

04102/RM1822/61 RM_M 74 Návrh na neposkytnutí dotace spolku FC Vítkovice 

1919, z.s. v rámci programu na podporu vrcholového 

sportu pro rok 2020 
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04103/RM1822/61 RM_M 75 Žádosti o mimořádnou dotaci spolků HC VÍTKOVICE 

RIDERA, Akademie FC Baník Ostrava a 1. SC 

Vítkovice v oblasti vrcholového sportu 

91 

04104/RM1822/61 RM_M 76 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 

04105/RM1822/61 RM_M 77 Návrh na uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě   

ev. č. 1704/2012/MJ, návrh na souhlas s opravou 

fotbalového trávníku 

08 

04106/RM1822/61 RM_M 78 Návrh na nabytí nemovitých věcí                      

v k. ú. Zábřeh-Hulváky, obec Ostrava, návrh na záměr 

města vypůjčit tyto nemovité věci 

08 

04107/RM1822/61 RM_M 79 Úprava Statutu Fondu pro výstavbu nového 

koncertního sálu a použití finančních prostředků Fondu 

05 

04108/RM1822/61 RM_M 80 Návrh programu 15. zasedání zastupitelstva města, 

které se bude konat dne 24. června 2020 

28 

04109/RM1822/61 RM_M 81 Návrh na udělení plné moci, k zajištění potřebných 

povolení a rozhodnutí 

05 

04110/RM1822/61 RM_M 82 Návrh na uzavření dodatků k veřejnoprávním 

smlouvám o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu 

statutárního města Ostravy 

91 

04111/RM1822/61 RM_M 83 Návrh na poskytnutí dotací na podporu tělovýchovy    

a sportu z rozpočtu statutárního města Ostravy        

pro období 2020 - 2021 

60 

04112/RM1822/61 RM_VZ 6 Smlouva o centralizovaném zadávání - dodávky 

ochranného zdravotnického materiálu 

84 

04113/RM1822/61 RM_VZ 7 Veřejná zakázka „Mobilní telefonie 2021 - 2024“   

poř. č. 39/2020 

84 

Materiály, které byly staženy : 
  

 Materiál 
  

Název zn.předkl. 

  RM_M 2 Návrh koupit pozemky v k.ú. Michálkovice, obec 

Ostrava a návrh na svěření nemovitých věcí 

příslušnému městskému obvodu 

08 

  RM_M 60 Aktualizace Akčního plánu Strategického plánu 

rozvoje města Ostravy na období 2017-2023             

a vyhodnocení hlavních ukazatelů Strategického plánu 

pro rok 2019 

38 

  RM_M 61 Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu 

statutárního města Ostravy v rámci dotačního programu 

fajnOVY prostor 2020–2021 a na prodloužení termínů 

dotační výzvy fajnOVY prostor 2019 z důvodu 

pandemie COVID-19 

38 

  RM_M 1 Návrh na zrušení usnesení zastupitelstva města        

č. 0712/ZM1822/12 v bodě 2) a návrh na záměr města 

směnit nemovité věci v k. ú. Svinov, obec Ostrava 

08 
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RM_M 0 
Schválení programu 61. schůze rady města konané dne 09.06.2020 
  
Usnesení číslo: 04023/RM1822/61 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
program 61. schůze rady města konané dne 09.06.2020 

  

 
RM_VH 1 
Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti AKORD & 
POKLAD, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 04024/RM1822/61 

(zn.předkl.) 
45 

  
v působnosti valné hromady podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona o obchodních 
korporacích, obchodní společnosti AKORD & POKLAD, s.r.o., se sídlem Náměstí SNP 1, 
Ostrava-Jih, PSČ 700 30, IČO: 47973145, jejímž jediným společníkem je statutární město 
Ostrava 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
zprávu o  verifikaci stanovení prémií a bonusu za rok 2019 a vyhodnocení účinnosti 

motivačního systému odměňování členů TOP managementu dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

2) schvaluje 

  
doplatek prémií a bonusu členům TOP managementu společnosti dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

3) schvaluje 

  
auditovanou účetní závěrku obchodní společnosti AKORD & POKLAD, s.r.o. za rok 2019     

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 
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4) schvaluje 

  
zprávu o činnosti obchodní společnosti AKORD & POKLAD, s.r.o. za rok 2019 dle přílohy č. 2 

předloženého materiálu 

  

5) schvaluje 

  
výroční zprávu obchodní společnosti AKORD & POKLAD, s.r.o. za rok 2019, jejíž součástí    

je zpráva o vztazích mezi propojenými osobami, vše dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

6) projednala 

  
zprávu o činnosti dozorčí rady společnosti dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

7) rozhodla 

  
o úhradě ztráty obchodní společnosti AKORD & POKLAD, s.r.o. za rok 2019 dle varianty 

navržené odborem financí a rozpočtu uvedené v důvodové zprávě předloženého materiálu 

  

 
RM_VH 2 
Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti VÍTKOVICE 
ARÉNA, a.s. 
  
Usnesení číslo: 04025/RM1822/61 

(zn.předkl.) 
45 

  
v působnosti valné hromady podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona o obchodních 
korporacích č.90/2012 Sb., obchodní společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., se sídlem 
Ostrava-Zábřeh, Ruská 3077/135, PSČ 700 30, IČO 25911368, jejímž jediným akcionářem 
je statutární město Ostrava 
  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
zprávu o podnikatelské činnosti obchodní společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., za rok 2019 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
auditovanou účetní závěrku obchodní společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., za rok 2019      

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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3) schvaluje 

  
výroční zprávu obchodní společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., jejíž součástí je zpráva           

o vztazích mezi propojenými osobami, vše dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

4) schvaluje 

  
zprávu o činnosti dozorčí rady společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., za rok 2019 dle přílohy  

č. 1 předloženého materiálu 

  

5) rozhodla 

  
o úhradě ztráty obchodní společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., za rok 2019 dle důvodové 

zprávy předloženého materiálu 

  

6) projednala 

  
zprávu o verifikaci stanovení prémií, bonusu za rok 2019 a vyhodnocení účinnosti motivačního 

systému odměňování členů TOP managementu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

7) schvaluje 

  
doplatek prémií, bonusu členům TOP managementu společnosti dle přílohy č. 2 předloženého 

materiálu 

  

 
RM_VH 3 
Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti OVANET a.s. 
  
Usnesení číslo: 04026/RM1822/61 

(zn.předkl.) 
45 

  
v působnosti valné hromady podle § 12 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, obchodní 
společnosti OVANET a.s., se sídlem Ostrava-Přívoz, Hájkova 1100/13, PSČ 702 00,      
IČO 258 575 68, jejímž jediným akcionářem je statutární město Ostrava 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
zprávu o verifikaci stanovení prémií a bonusů za rok 2019 a vyhodnocení účinnosti motivačního 

systému odměňování člena TOP managementu společnosti OVANET a.s. dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 
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2) schvaluje 

  
doplatek prémií a bonusů za rok 2019 člena TOP managementu společnosti OVANET a.s.      

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

3) schvaluje 

  
auditovanou účetní závěrku obchodní společnosti OVANET a.s. za rok 2019 dle přílohy č. 2 

předloženého materiálu 

  

4) schvaluje 

  
výroční zprávu obchodní společnosti OVANET a.s. za rok 2019, jejíž součástí je zpráva        

o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou, vše dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

5) schvaluje 

  
zprávu o podnikatelské činnosti a stavu majetku obchodní společnosti OVANET a.s. za rok 2019 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

6) rozhodla 

  
o rozdělení zisku obchodní společnosti OVANET a.s. za rok 2019 dle varianty B důvodové 

zprávy předloženého materiálu včetně rozdělení nerozděleného zisku minulých let 

  

7) souhlasí 

  
s uzavřením dodatku  č. 3 smlouvy mezi obchodní společností OVANET a.s., se sídlem Ostrava 

- Přívoz, Hájkova 1100/13, PSČ 702 00, IČO 25857568,  a společností CSA, spol. s.r.o.,       

se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Švabinského 1749/19, PSČ 702 00, IČO 61972380     

ve věci poskytování auditorských služeb na rok 2019 dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 
RM_VH 4 
Výkon působnosti valné hromady obchodní společnosti Dopravní 
podnik Ostrava a.s. 
  
Usnesení číslo: 04027/RM1822/61 

(zn.předkl.) 
45 

  
v působnosti valné hromady podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona o obchodních 
korporacích, obchodní společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s., se sídlem Poděbradova 
494/2, PSČ 702 00, Ostrava - Moravská Ostrava, IČO 619 74 757, jejímž jediným 
akcionářem je statutární město Ostrava 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 12/86  
  

Rada města 

  
1) schvaluje 

  
zprávu o verifikaci stanovení prémií a bonusů za rok 2019 a vyhodnocení účinnosti motivačního 

systému odměňování členů TOP managementu společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s.      

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
doplatek prémií a bonusů členům TOP managementu společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

3) schvaluje 

  
auditovanou účetní závěrku společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. za rok 2019 dle přílohy 

č. 2 předloženého materiálu 

  

4) schvaluje 

  
výroční zprávu společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. za rok 2019, ke které je připojena 

zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi propojenými osobami, 

vše dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

5) schvaluje 

  
zprávu o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. za rok 

2019 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

6) schvaluje 

  
zprávu o činnosti Dopravního podniku Ostrava a.s. v oblasti poskytování informací podle 

zákona č.106/1999, o svobodném přístupu k informacím, v platném znění dle přílohy č. 2 

předloženého materiálu 

  

7) rozhodla 

  
o rozdělení hospodářského výsledku společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. za rok 2019       

dle důvodové zprávy předloženého materiálu 
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8) projednala 

  
zprávu o verifikaci stanovení prémií a bonusů za rok 2019 a vyhodnocení účinnosti motivačního 

systému odměňování členů TOP managementu společnosti EKOVA ELECTRIC a.s. dle přílohy 

č. 4 předloženého materiálu 

  

9) doporučuje 

  
společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. v působnosti valné hromady společnosti          

EKOVA ELECTRIC a.s. schválit doplatek prémií členům TOP managementu společnosti 

EKOVA ELECTRIC a.s. dle přílohy č. 4 předloženého materiálu a důvodové zprávy 

předloženého materiálu 

  

10) doporučuje 

  
společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. v působnosti valné hromady společnosti       

EKOVA ELECTRIC a.s. schválit auditovanou účetní závěrku společnosti EKOVA ELECTRIC 

a.s. za rok 2019 dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  

11) doporučuje 

  
společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. v působnosti valné hromady společnosti        

EKOVA ELECTRIC a.s. schválit zprávu o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti 

EKOVA ELECTRIC a.s. za rok 2019 dle přílohy č. 5 předloženého materiálu  

  

12) doporučuje 

  
společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. v působnosti valné hromady společnosti        

EKOVA ELECTRIC a.s. schválit výroční zprávu společnosti EKOVA ELECTRIC za rok 2019, 

ke které je připojená zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi 

propojenými osobami, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  

13) doporučuje 

  
společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. v působnosti valné hromady společnosti        

EKOVA ELECTRIC a.s. schválit návrh na rozdělení hospodářského výsledku společnosti 

EKOVA ELECTRIC a.s. za rok 2019 dle důvodové zprávy předloženého materiálu 
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14) projednala 

  
zprávu o verifikaci podnikatelského plánu pro rok 2020 a parametrů motivačního systému 

odměňování členů TOP managementu společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. dle přílohy č. 7 

předloženého materiálu 

  

15) schvaluje 

  
podnikatelský plán na rok 2020 obchodní společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. dle přílohy  

č. 7 předloženého materiálu 

  

16) určuje 

  
a souhlasí s motivačním systémem odměňování členů TOP managementu společnosti  

Dopravní podnik Ostrava a.s. dle přílohy č. 7 předloženého materiálu 

  

17) schvaluje 

  
dodatky smluv o výkonu funkce mezi společností Dopravní podnik Ostrava a.s. a členy 

představenstva společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. dle příloh 8-12 předloženého materiálu 

a důvodové zprávy 

  

18) ukládá 

  
představenstvu společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. 

realizovat podnikatelské aktivity společnosti v souladu se schváleným podnikatelským plánem 

na rok 2020 dle přílohy č. 7 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Ing. Daniel Morys, MBA, T: 31.12.2020 

 předseda představenstva 

  
 

RM_M 3 
Návrh na svěření majetku městskému obvodu Lhotka 
  
Usnesení číslo: 04028/RM1822/61 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

vyhradit si rozhodnutí označit níže uvedený majetek statutárního města Ostravy jakožto majetek 
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svěřený městskému obvodu Lhotka dle ust. čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky 

města Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy, v platném znění,  a to: 

Dešťovou kanalizaci DN 300 celkové délky 28,80 m v hodnotě 50,00 Kč, inventární číslo 

187764, uloženou v pozemcích v k. ú. Lhotka u Ostravy, obec Ostrava, dle přílohy č. 1A, 1B 

předloženého materiálu, a to: 

- parc. č. 493/41 - orná půda, 

pozemek ve vlastnictví Petra Konečného, bydliště Pod Vysílačem 413/35, Lhotka, 725 28 

Ostrava, 

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

pozemek ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Lhotka. 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

označit majetek uvedený v bodě 1) tohoto usnesení jakožto majetek svěřený městskému 

obvodu Lhotka dle ust. čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky města Ostravy            

č. 14/2013, Statut města Ostravy, v platném znění  

  

3) svěřuje 

  
pravomoc Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím vedoucího odboru 

majetkového podepsal předávací protokol dle bodu 1)  tohoto usnesení a přílohy 

č. 3 předloženého materiálu za podmínky, že zastupitelstvo města rozhodne o svěření majetku 

městskému obvodu Lhotka 

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 26.06.2020 

 vedoucí odboru majetkového 

  
4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi  

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 24.06.2020 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 4 
Návrh na předání nemovité věci - budovy hasičské zbrojnice v k. ú. 
Pustkovec, obec Ostrava, městskému obvodu Pustkovec 
  
Usnesení číslo: 04029/RM1822/61 

(zn.předkl.) 
08 
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Rada města 

  
1) svěřuje 

  
pravomoc Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím vedoucího odboru majetkového 

podepsal předávací protokol dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 30.07.2020 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 5 
Návrh na záměr města neprodat, nepronajmout nemovitou věc a návrh 
nekoupit nemovitou věc vše v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 04030/RM1822/61 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat nemovitou věc v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava,         

ve vlastnictví statutráního města Ostrava, nesvěřenou městskému obvodu Slezská Ostrava, a to: 

- pozemek parc.č. 4467 

po ukončení stávající pachtovní smlouvy 

  

2) rozhodla 

  
že město nemá záměr pronajmout nemovitou věc v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava,           

ve vlastnictví statutráního města Ostrava, nesvěřenou městskému obvodu Slezská Ostrava, a to: 

- pozemek parc.č. 4467  

  

3) nesouhlasí 

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

- pozemek parc.č. 2461/2 

od vlastníka Asental Land, s.r.o., sídlo Gregorova 2582/3, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, 

IČO 277 69 143 
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4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 24.06.2020 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 6 
Souhlas se zahájením přípravy projektu Víceúčelové veřejně přístupné 
sportoviště u ZŠ J. Valčíka v Ostravě-Porubě v rámci grantového řízení 
Oranžové hřiště 2020 
  
Usnesení číslo: 04031/RM1822/61 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
zahájení přípravy projektu Víceúčelové veřejně přístupné sportoviště u ZŠ J. Valčíka            

v Ostravě-Porubě ke spolufinancování v rámci grantového řízení Oranžové hřiště 2020 

vyhlášeného Nadací ČEZ 

  

2) žádá 

  
městský obvod Poruba 

jako nositele projektu o zajištění veškerých úkonů spojených s přípravou projektu dle bodu      

1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lucie Baránková Vilamová, Ph.D., T: 31.12.2020 

 starostka městského obvodu Poruba 

  
 

RM_M 7 
Návrh prodat a návrh koupit nemovité věci v k.ú. Stará Bělá, obec 
Ostrava, návrh svěřit nemovitou věc městskému obvodu Stará Bělá 
  
Usnesení číslo: 04032/RM1822/61 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem prodat  
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níže uvedené nemovité věci  v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy, svěřené městskému obvodu, a to: 

- část pozemku parc.č. 626 o výměře 28 m2, označena jako díl a), 

- část pozemku parc.č. 626 o výměře 22 m2, označena jako díl b) 

sloučené dle geometrického plánu č. 3375-244/2018, vyhotoveného pro k.ú. Stará Bělá         

do pozemku parc.č. 977/3 

 

do společného jmění manželů XXXXXXX XXXXXXX, rok narození XXXX a XXXXXX 

XXXXXXXXX, rok narození XXXXX oba bydliště XXXXXXXXXX XXXXX XXX XX 

XXXXXXX X XXXXX XXXX 

za cenu obvyklou ve výši 9.400,- Kč 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) souhlasí 

  
s návrhem koupit 

pozemek parc.č. 3590/15  v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava 

od vlastníka XXXXXXX XXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXXXXXX 

XXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXX XXXX 

za cenu obvyklou ve výši 9.280,- Kč 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 4 předloženého materiálu   

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

vyhradit si rozhodnutí označit pozemek uvedený v bodě 2) návrhu usnesení, jakožto majetek 

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

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

nabude uvedený majetek do svého vlastnictví 

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

označit pozemek uvedený v bodě 2) návrhu usnesení, jakožto majetek svěřený městskému 

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

Ostravy, v platném znění, za podmínky, že statutární město Ostrava nabude uvedený majetek  

do svého vlastnictví 
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5) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodů 1) - 4) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 24.06.2020 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 8 
Firemní školka města Ostravy, příspěvková organizace - přerušení 
provozu a návrh na uložení odvodu do rozpočtu statutárního města 
Ostravy za porušení rozpočtové kázně příspěvkové organizaci 
  
Usnesení číslo: 04033/RM1822/61 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s přerušením provozu Firemní školky města Ostravy, příspěvkové organizace v době            

od 25. 8. 2020 do 31. 8. 2020 dle důvodové zprávy 

  

2) rozhodla 

  
uložit dle ustanovení § 28, odst. 11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, právnické osobě Firemní školka Ostrava, příspěvková 

organizace, IČO 71294155, se sídlem Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 Moravská Ostrava,      

za porušení rozpočtové kázně neoprávněným použitím peněžních prostředků povinnost zaplatit 

odvod do rozpočtu statutárního města Ostravy ve výši 2 847,00 Kč dle důvodové zprávy 

předloženého materiálu 

  

3) stanovuje 

  
právnické osobě Firemní školka Ostrava, příspěvková organizace, 71294155, se sídlem 

Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 Moravská Ostrava lhůtu do 31. 7. 2020 pro zaplacení odvodu 

neoprávněně použitých peněžních prostředků dle bodu 1) tohoto usnesení a přílohy             

č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 9 
Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce na nemovité věci v k. ú. 
Moravská Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 04034/RM1822/61 

(zn.předkl.) 
08 
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Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně půjčitele uzavřít smlouvu o výpůjčce k nemovitým věcem: 

- části pozemku parc. č. 3457/14, ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 927 m2, 

- části pozemku parc. č. 3463/3, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 3623 m2, 

- pozemku parc. č. 3463/23, ostatní plocha, jiná plocha, o celkové výměře 378 m2, 

- pozemku parc. č. 3463/24, ostatní plocha, jiná plocha, o celkové výměře 2452 m2, 

- části pozemku parc. č. 3463/25, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 8711 m2, 

- pozemku parc. č. 3463/27, ostatní plocha, jiná plocha, o celkové výměře 3457 m2, 

- pozemku parc. č. 3463/43, ostatní plocha, jiná plocha, o celkové výměře 110 m2, 

- pozemku parc. č. 3463/44, ostatní plocha, jiná plocha, o celkové výměře 1868 m2, 

- pozemku parc. č. 3463/45, ostatní plocha, jiná plocha, o celkové výměře 253 m2, 

- pozemku parc. č. 3463/46, ostatní plocha, jiná plocha, o celkové výměře 1000 m2, 

- pozemku parc. č. 3463/78, ostatní plocha, jiná plocha, o celkové výměře 883 m2, 

- pozemku parc. č. 244/13, ostatní plocha, jiná plocha, o celkové výměře 61 m2, 

- pozemku parc. č. 244/14, ostatní plocha, jiná plocha, o celkové výměře 371 m2, 

- pozemku parc. č. 244/35, ostatní plocha, jiná plocha, o celkové výměře 547 m2, 

- pozemku parc. č. 244/37, ostatní plocha, jiná plocha, o celkové výměře 4 m2, 

- pozemku parc. č. 244/43, ostatní plocha, jiná plocha, o celkové výměře 50 m2, 

- pozemku parc. č. 244/47, ostatní plocha, jiná plocha, o celkové výměře 62 m2, 

- části pozemku parc. č. 4246/32, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 127 m2, 

- části pozemku parc. č. 3457/1, ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 121 m2, 

- pozemku parc. č. 229/2, zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr, o celkové výměře 78 m2,  

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

s vypůjčitelem New Karolina Residential Development II s.r.o., IČO: 04398343, sídlem       

Dlouhá 562/22, 779 00  Olomouc-Lazce, 

za účelem užívání předmětu výpůjčky pro vybudování stavebních/inženýrských objektů, 

na dobu určitou, a to od účinnosti této smlouvy do 31. 12. 2024, 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 10 
Žádost obchodní společnosti AKORD & POKLAD, s.r.o., o poskytnutí 
investiční účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy      
na dodávku a montáž hromosvodů 
  
Usnesení číslo: 04035/RM1822/61 

(zn.předkl.) 
42 

  
Rada města 
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1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí investiční účelové dotace ve výši 1 619 tis. Kč a uzavření smlouvy mezi 

statutárním městem Ostrava a obchodní společností AKORD & POKLAD, s.r.o., se sídlem 

náměstí SNP 1, PSČ 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 47973145, na realizaci projektu “Dodávka       

a montáž hromosvodů” dle příloh č. 1 a 2 předloženého materiálu a důvodové zprávy 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se: 

- z v y š u j í 

  investiční transfery 

  na § 3392, pol. 6313, ORG 4259, ORJ 160                    o 1 619 tis. Kč                              

- s n i ž u j e 

  rozpočtová rezerva 

  na § 6409, pol. 5901, ORJ 120                                       o 1 619 tis. Kč        

  

3) ukládá 

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

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí body 1) a 2) tohoto usnesení na jeho zasedání dne 

24.06.2020 

  

 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 24.06.2020 

 vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit 

  
 

RM_M 11 
Návrh na prohlášení o zřízení služebnosti k pozemkům ve SPZ Ostrava - 
Mošnov 
  
Usnesení číslo: 04036/RM1822/61 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně vlastníka zřídit ve prospěch podzemního vedení veřejného osvětlení k pozemkům: 

- p. p. č. 1340/48 - ostatní plocha, jiná plocha 

- p. p. č. 1340/102 - ostatní plocha, jiná plocha 

- p. p. č. 1340/27 - ostatní plocha, jiná plocha 

- p. p. č. 1339/38 - orná půda 
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- p. p. č. 1339/106 - orná půda 

- p. p. č. 1339/108 - orná půda 

- p. p. č. 1339/2 - orná půda 

- p. p. č. 1340/35 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

- p. p. č. 1340/33 - ostatní plocha, jiná plocha 

- p. p. č. 1339/1 - orná půda 

- p. p. č. 1339/18 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

- p. p. č. 813/93 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

- p. p. č. 813/50 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

- p. p. č. 813/132 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

- p. p. č. 813/133 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

- p. p. č. 813/134 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

- p. p. č. 813/29 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

vše v k.ú. Mošnov, obec Mošnov, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, právo odpovídající 

služebnosti inženýrské sítě podzemního vedení veřejného osvětlení v rozsahu daném GP č. 

1632-87/2020 vyhotoveným pro k.ú. Mošnov v roce 2020 

a uzavřít návrh o prohlášení o zřízení  služebnosti dle přílohy č.  2  předloženého materiálu 

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

  

 
RM_M 12 
Uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o obhospodařování cenných papírů  
s Českou spořitelnou, a.s. 
  
Usnesení číslo: 04037/RM1822/61 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o  uzavření Dodatku č. 2 ke  Smlouvě o obhospodařování cenných papírů ze dne 27.03.2012, 

evidenční číslo 1103/2012//OFR mezi Českou spořitelnou, a.s. Praha 4, Olbrachtova 1929/62, 

PSČ 140 00, IČO 45 24 47 82 a statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, 

IČO 00845451 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 13 
Návrh na uzavření Dodatku č. 28 ke Smlouvě o veřejných službách        
v přepravě cestujících a poskytnutí kompenzací za veřejné služby 
uzavřené mezi statutárním městem Ostrava a společností Dopravní 
podnik Ostrava a.s. 
  
Usnesení číslo: 04038/RM1822/61 

(zn.předkl.) 
09 
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k usnesení č. 03571/RM1822/53 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

vyhradit si právo rozhodnout o uzavření Dodatku č. 28 ke Smlouvě ev. č. 3010/2009/OD        

o veřejných službách v přepravě cestujících a poskytnutí kompenzací za veřejné služby uzavřené 

mezi statutárním městem Ostrava a společností Dopravní podnik Ostrava a.s., se sídlem 

Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava, IČO 61974757, dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření Dodatku č. 28 ke Smlouvě ev. č. 3010/2009/OD o veřejných službách        

v přepravě cestujících a poskytnutí kompenzací za veřejné služby uzavřené mezi statutárním 

městem Ostrava a společností Dopravní podnik Ostrava a.s., se sídlem Poděbradova 494/2,        

702 00 Ostrava, Moravská Ostrava, IČO 61974757, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Vladimíru Cigánkovi, 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Břetislav Glumbík, T: 24.06.2020 

 vedoucí odboru dopravy 

 
RM_M 14 
Informace o plnění usnesení zastupitelstva města 
  
Usnesení číslo: 04039/RM1822/61 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s předloženou kontrolou plnění usnesení zastupitelstva města s tím, že: 

a) usnesení dle přílohy č. 1 předloženého materiálu doporučuje zastupitelstvu města vyřadit     

ze sledování 
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b) usnesení dle přílohy č. 2 předloženého materiálu doporučuje zastupitelstvu města ponechat  

ve sledování k další kontrole plnění usnesení zastupitelstva města 

  

2) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

předložit informaci o plnění usnesení zastupitelstva města dle bodu 1) tohoto usnesení             

ke schválení na 15. zasedání zastupitelstva města 

  

 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, MPA, T: 24.06.2020 

 vedoucí odboru legislativního a právního 

 
RM_M 15 
Návrh na svěření pozemků MOb Hošťálkovice a MOb Ostrava-Jih 
  
Usnesení číslo: 04040/RM1822/61 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

vyhradit si rozhodnutí označit jakožto majetek svěřený městskému obvodu Hošťálkovice       

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

znění pozemky: 

parc.č.4/7 - zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr, 

parc.č.4/8 - zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr, 

v k. ú. Hošťálkovice, obec Ostrava 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

označit jakožto majetek svěřený městskému obvodu Hošťálkovice dle čl. 9 odst. 1 písm. b) 

Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, v platném znění pozemky: 

parc.č.4/7 - zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr, 

parc.č.4/8 - zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr, 

v k.ú.Hošťálkovice, obec Ostrava 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

vyhradit si rozhodnutí označit jakožto majetek svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih,       
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dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, v platném 

znění pozemek: 

parc.č. 75/1 - ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava 

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

označit jakožto majetek svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih, dle čl. 9 odst. 1 písm. b) 

Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, v platném znění pozemek: 

parc.č. 75/1 - ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava 

5) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 24.06.2020 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 16 
Návrh na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce ev. č. 
2536/2018/MJ, ve znění dodatku č. 1 - pozemky k.ú. Přívoz, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 04041/RM1822/61 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně půjčitele o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce ev. č. 2536/2018/MJ ze dne 

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

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

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

podnikající fyzickou osobou, Jiřím Tekelim, IČO: 622 70 371, se sídlem Hraniční 905/12,     

747 14 Ludgeřovice, 

v rozsahu přílohy č. 5 předloženého materiálu 
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RM_M 17 
Návrh na prodej přebytečného movitého majetku města formou 
elektronické aukce 
  
Usnesení číslo: 04042/RM1822/61 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o přebytečnosti movitého majetku:   

a) automobil Škoda Praktik 1,4, RZ: 6T3 0003, VIN: TMBTCB5J895035306, rok výroby 2009 

b) automobil HUYNDAI H1, Transporter, RZ: 8T9 1105, VIN: KMFWBX7KADU532328,  

rok výroby 2013 

2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy, odboru hospodářské správy, 

aby prostřednictvím společnosti eCENTRE, a.s., Agrentinská  286/38, 170 00 Praha - 

Holešovice, IČO:27149862, pobočka: Nemocniční 987/12, 702 00 Ostrava, dle důvodové 

zprávy zajistil realizaci elektronických aukcí a všechny jiné úkony, související s prodejem 

těchto motorových vozidel s výjimkou uzavření kupních smluv: 

a) automobil Škoda Praktik 1,4, RZ: 6T3 0003, VIN: TMBTCB5J895035306, rok výroby 2009 

b) automobil HUYNDAI H1, Transporter, RZ: 8T9 1105, VIN: KMFWBX7KADU532328,  

rok výroby 2013 

  

 Vyřizuje: Ing. René Bartoš, T: 24.06.2020 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
3) stanovuje 

  
nejnižší vyvolávací ceny motorových vozidel v elektronických aukcích zmíněných v bodu     

2) tohoto usnesení: 

a) automobil Škoda Praktik 1,4, RZ: 6T3 0003, VIN: TMBTCB5J895035306, rok výroby 2009, 

vyvolávací cena: 48 000,00 Kč, znalecký posudek č.: 151/3/2020 

b) automobil HUYNDAI H1, Transporter, RZ: 8T9 1105, VIN: KMFWBX7KADU532328,  

rok výroby 2013, vyvolávací cena: 118 000,00 Kč, znalecký posudek č.: 152/3/2020 
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4) rozhodla 

  
o uzavření kupních smluv dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s vítězi elektronických aukcí 

zmíněných v bodu 2) tohoto usnesení 

  

5) zmocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy 

k podpisu kupních smluv dle bodu 4) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. René Bartoš, T: 31.07.2020 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

RM_M 18 
Smlouva o spolupráci a úhradě nákladů na realizaci díla “Památník 
obětem střelby v Poliklinice Fakultní nemocnice v Ostravě dne         
10. prosince 2019” 
  
Usnesení číslo: 04043/RM1822/61 

(zn.předkl.) 
01 

   
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření Smlouvy o spolupráci a úhradě nákladů na realizaci díla “Památník 

obětem střelby v Poliklinice Fakultní nemocnice v Ostravě dne 10. prosince 2019” dle přílohy  

č. 1 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

předložit Smlouvu o spolupráci a úhradě nákladů zastupitelstvu města k rozhodnutí na jeho 

zasedání dne 24. 6. 2020 

  

 Vyřizuje: Mgr. Bc. Michal Bayer, T: 24.06.2020 

 vedoucí odboru kancelář primátora 
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RM_M 19 
Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy,   
pro Dopravní podnik Ostrava a.s. 
  
Usnesení číslo: 04044/RM1822/61 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně vlastníka uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 

evid. č. 2639/2018/MJ ze dne 4. 7. 2018, s  budoucím oprávněným: 

Dopravní podnik Ostrava a.s. 

se sídlem Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 61974757 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 20 
Vzdání se funkce přísedící Okresního soudu v Ostravě 
  
Usnesení číslo: 04045/RM1822/61 

(zn.předkl.) 
21 

  
Rada města 

  
1) bere na vědomí 

  
oznámení stávající přísedící Okresního soudu v Ostravě paní MXXXXX KXXXXXXXX, trvalý 

pobyt OstravaXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXX, o vzdání se funkce přísedící 

zastupitelstvu města 

  

2) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

předložit oznámení dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu města 

  

 Vyřizuje: Ing. Marcela Trojáková, MPA, T: 24.06.2020 

 vedoucí odboru vnitřních věcí 

  
 

RM_M 21 
Prominutí dluhu ve věci odtahu vozidla, tovární značky NISSAN,      
RZ 5M1 8491, VIN: VSKTDAV10U0088062 
  
Usnesení číslo: 04046/RM1822/61 

(zn.předkl.) 
28 
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Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

nevyhovět žádosti XXXXXX XXXXX, nar. XXXX, bytem XXXX XXXXXXXX XXXXXXX, 

o vydání rozhodnutí o prominutí dluhu vzniklého odtahem vozidla tovární značky NISSAN,  

RZ 5M1 8491, VIN: VSKTDAV10U0088062, 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: 24.06.2020 

 vedoucí odboru legislativního a právního 

  
 

RM_M 22 
Návrh na souhlas s umístěním podzemního komunikačního vedení 
veřejné komunikační sítě, uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti a smluv o zřízení věcného břemene k pozemkům            
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, pro OVANET a.s. a ČEZ 
Distribuce, a.s. 
  
Usnesení číslo: 04047/RM1822/61 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě v pozemku         

ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

p. p. č. 736/44 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

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

  

OVANET a.s. 

se sídlem Hájkova 1100/13, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO:  258 57 568 

v rámci stavby “Rozšíření SEK pro bezpečnostní KS podchod ul. Výškovická, Zábřeh, OC” 

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

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

a provozování podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě k pozemku: 

p. p. č. 736/44 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

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

OVANET a.s. 

se sídlem Hájkova 1100/13, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 258 57 568 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

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

a provozování podzemního kabelového vedení 2x VN  k pozemku ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy: 

parc. č. 575/1 - ostatní plocha, jiná plocha 

v k. ú. Nová Bělá, obec Ostrava, s oprávněným: 

 

ČEZ Distribuce, a.s. 

se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO 247 29 035 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

4) rozhodla 

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

a provozování podzemního kabelového vedení NN včetně přípojkové skříně  k pozemku      

ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č.1235/22 - orná půda 

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

ČEZ Distribuce, a.s. 

se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO 247 29 035 

dle přílohy č. 9 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 23 
Návrh přijmout budoucí dar vodovodního řadu v k. ú. Svinov,       
obec Ostrava a uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě darovací s MASTER 
SPORT s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 04048/RM1822/61 

(zn.předkl.) 
08 
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Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o návrhu přijmout budoucí dar  vodovodního řadu 1 PE D 110  předpokládané délky 336,3 m  

a vodovodního řadu 2 PE D 90 předpokládané délky  129,80 m, tj. celkové délky 466,10 m, 

které budou vybudovány v rámci stavby “LS - Logistické centrum Svinov, prodloužení 

vodovodního řadu”   a uloženy v pozemcích k. ú. Svinov, obec Ostrava (viz příloha č. 1A, č. 1B, 

č. 1C), a to: 

- parc. č. 2792/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

- parc. č. 3069/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

- parc. č. 3165 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

- parc. č. 3166/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

- parc. č. 3410 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

a  uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě darovací dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

s budoucím dárcem 

MASTER SPORT s.r.o. 

se sídlem Provozní 5560/1b, Třebovice, 722 00 Ostrava, 

IČO : 27792064 

  

 
RM_M 24 
Návrh na svěření automobilů městským obvodům - Stará Bělá, Krásné 
Pole, Pustkovec, Lhotka, Petřkovice, Michálkovice 
  
Usnesení číslo: 04049/RM1822/61 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
a) označit osobní automobil, Škoda FABIA, RZ 6T6 8071, rok výroby 2009, vedený         

pod inventárním číslem 123156, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Stará Bělá          

dle ust. čl. 9 odst.1) písm. b) Obecné závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy,       

ve znění pozdějších změn a doplňku 

b) označit osobní automobil, Škoda  FABIA, RZ 6T6 8073, rok výroby 2009, vedený        

pod inventárním číslem 123158, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Krásné Pole          

dle ust. čl. 9 odst. 1) písm. b) Obecné závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy,      

ve znění pozdějších změn a doplňku 

c) označit osobní automobil, Škoda FABIA, RZ 6T6 8076, rok výroby 2009, vedený              

pod inventárním číslem 123159, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Pustkovec      

dle ust. čl. 9 odst. 1) písm. b) Obecné závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy,      

ve znění pozdějších změn a doplňku 
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d) označit osobní automobil, Škoda OCTAVIA, RZ 6T6 8074, rok výroby 2009, vedený      

pod inventárním číslem 123237, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Lhotka         

dle ust. čl. 9 odst. 1) písm.  b) Obecné závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy,     

ve znění pozdějších změn a doplňku 

e) označit osobní automobil, Škoda OCTAVIA, RZ 6T6 8075, rok výroby 2009, vedený        

pod inventárním číslem 123238, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Petřkovice          

dle ust. čl. 9 odst. 1) písm. b) Obecné závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy,        

ve znění pozdějších změn a doplňku 

f) označit osobní automobil, Škoda FABIA, RZ 6T6 8072 rok výroby 2009, vedený          

pod inventárním číslem 123157, a osobní automobil, Škoda ROOMSTER, RZ 5T1 0714, vedený 

pod inventárním číslem 111528, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Michálkovice          

dle ust. čl. 9 odst. 1) písm. b) Obecné závazné výhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy,       

ve znění pozdějších změn a doplňku 

  

2) svěřuje 

  
pravomoc Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru hospodářské správy zajistil 

úkony související s fyzickým předáním použitých movitých věcí a podepsání protokolů           

o převzetí automobilů dle bodu 1a)  - 1f) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. René Bartoš, T: 30.06.2020 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

RM_M 25 
Návrh na uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo “Průzkum spokojenosti 
uživatelů pobytových sociálních služeb” 
  
Usnesení číslo: 04050/RM1822/61 

(zn.předkl.) 
86 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo “Průzkum spokojenosti uživatelů pobytových 

sociálních služeb” (ev. č. 0647/2020/SVZ/VZKÚ) uzavřené se subjektem SocioFactor s.r.o.,     

se sídlem Daliborova 631/22, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory, IČO: 28586336, dle přílohy č. 3 

předloženého materiálu s úpravou 

  

 
RM_M 26 
Kácení dřevin na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 04051/RM1822/61 

(zn.předkl.) 
84 



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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Rada města 

  
1) nesouhlasí 

  
s kácením 1 ks liliovníku tulipánokvětého o obvodu kmene 94,2 cm, 4 ks jasanu ztepilého        

o obvodech kmenů 125,7 cm, 125,7 cm, 102,5 cm a 98,5 cm, 2 ks topolů o obvodech kmenů 

157,1 cm a 345,6 cm, 1 ks břízy bělokoré o obvodu kmene 94,2 cm, 2 ks lípy velkolisté o obvodu 

kmene 188,5 cm a 157,1 cm, 1 ks habru obecného o obvodu kmene 94,2 cm, 1 ks borovice černé 

o obvodu kmene 95,3 cm a 1 ks douglasky tisolisté o obvodu kmene 157,1 cm rostoucích      

na pozemku parc.č. 86/33 - ostatní plocha, zeleň, 1 ks habru obecného o obvodu kmene 152,6 cm 

rostoucího na pozemku parc.č. 86/1 - ostatní plocha, v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava,      

dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

  

2) souhlasí 

  
a) s kácením 2 ks olše o obvodech kmenů 82cm a 98 cm rostoucích na pozemku parc.č. 3247/3 - 

vodní plocha, v k.ú. Martinov ve Slezsku, obec Ostrava, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

b) s kácením 1 ks javoru o obvodu kmene 135 cm rostoucího na pozemku parc.č. 1560- ostatní 

plocha, v k.ú.Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

c) s kácením 1 ks jeřábu o obvodu kmene 84 cm rostoucího na pozemku parc.č. 1649/1 - ostatní 

plocha v k.ú.Poruba - sever, obec Ostrava, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru hospodářské správy zajistil 

vyhotovení nesouhlasu s kácením dřevin dle bodu 1) tohoto usnesení a souhlasu s kácením 

dřevin dle bodu 2a) a vyhotovení a podání žádostí o povolení kácení dřevin u příslušného orgánu 

ochrany přírody dle bodu 2b) a 2c) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. René Bartoš, T: 19.06.2020 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
4) zmocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy 

k podpisu nesouhlasu a souhlasu s kácením dřevin a žádostí o povolení kácení dřevin            

u příslušného orgánu ochrany přírody dle bodu 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. René Bartoš, T: 19.06.2020 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 
 



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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RM_M 27 
Smlouva o poskytování služby elektronických komunikací – kamerový 
systém pro Domov Magnolie 
  
Usnesení číslo: 04052/RM1822/61 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření smlouvy o poskytování služby elektronických komunikací – kamerový systém se 

společností Domov Magnolie, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace se sídlem  Sirotčí 56, 

703 00 Ostrava - Vítkovice, IČO: 70631859 a spol. OVANET a.s. se sídlem Hájkova 1100/13, 

702 00 Ostrava Přívoz, IČO: 25857568, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 28 
Záměr statutárního města Ostravy uspořádat “Setkání hornických měst 
a obcí” v roce 2023 
  
Usnesení číslo: 04053/RM1822/61 

(zn.předkl.) 
87 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru města uspořádat “Setkání hornických měst a obcí” v roce 2023 dle důvodové zprávy        

a Přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 29 
Návrh na zřízení služebností a uzavření smluv o zřízení služebností       
v SPZ Ostrava - Mošnov 
  
Usnesení číslo: 04054/RM1822/61 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně oprávněného, uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě veřejného osvětlení 

k pozemku: 

p.p.č. 1356/14 ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k.ú. Mošnov, obec Mošnov 

s povinným: 



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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Vector Parks Ostrava (Mošnov) s.r.o. 

se sídlem Černokostelecká 2247, 251 01 Říčany 

IČO 047 66 181 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
na straně oprávněného, uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě veřejného osvětlení 

k pozemkům: 

- p. p. č.1339/13 orná půda 

- p. p. č. 1340/34 ostatní plocha, jiná plocha 

v k.ú. Mošnov, obec Mošnov 

s povinným: 

Enes Cargo a.s. 

se sídlem č.p. 410, 742 51 Mošnov 

IČO 136 42 693 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 30 
Návrh prodat nemovité věci v k.ú. Heřmanice a v k.ú. Kunčice nad 
Ostravicí, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 04055/RM1822/61 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat nemovitou věc v k.ú. Kunčice nad Ostravicí, obec Ostrava,        

a to: 

- část pozemku parc.č. 348 zahrada, o výměře 112 m2, která je dle geometrického plánu           

č. 1564-11/2020 oddělena a nově označena jako pozemek parc.č. 348/2, ost. plocha, jiná plocha, 

který je přílohou č. 1/3 předloženého materiálu  

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

  

2) souhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat nemovitou věc v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava, a to: 

- pozemek p.p.č. 425/5  



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

  

3) souhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat nemovitou věc v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava, a to: 

- pozemek p.p.č. 51/5  

a zároveň doporučuje zastupitelstvu města, aby si vyhradilo právo kdykoliv tento záměr 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: 24.06.2020 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 31 
Návrh směnit nemovité věci v k.ú. Muglinov, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 04056/RM1822/61 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem směnit nemovitou věc v k.ú. Muglinov, obec Ostrava, ve vlastnictví města Ostrava, 

nesvěřenou MOb Slezská Ostrava, a to: 

- část pozemku p.p.č. 389/10, o výměře 118 m2, dle geometrického plánu č. 2692-211/2018       

a nově označená jako pozemek p.p.č. 389/38  

za 

nemovitou věc v k.ú. Muglinov, obec Ostrava, ve vlastnictví společnosti LEKOS, spol. s r.o.,  

se sídlem Betonářská 788/1, Muglinov, 712 00 Ostrava, IČO 439 65 458, a to: 

- část pozemku p.p.č. 389/13, o výměře 118 m2 dle geometrického plánu č. 2692-211/2018       

a nově označená jako pozemek p.p.č. 389/37 

s tím, že společnost Lekos, spol. s r.o. uhradí statutárnímu městu Ostrava rozdíl mezi obvyklými 

cenami předmětů směny ve výši 12.000,- Kč 

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



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 24.06.2020 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 32 
Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava     
a v k.ú. Hrušov, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 04057/RM1822/61 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) nesouhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat nemovitou věc v k.ú. Hrušov, obec Ostrava, ve vlastnictví 

statutárního města Ostrava, nesvěřenou městskému obvodu Slezská Ostrava, a to: 

- pozemek parc.č. 8 

  

2) nesouhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat část nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava,      

ve vlastnictví statutárního města Ostrava, nesvěřenou městskému obvodu Slezská Ostrava, a to 

část pozemku parc.č. 4879/1, o výměře cca 512 m2, dle snímku, který je přílohou č. 2/1 

  

3) nesouhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat část nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava,      

ve vlastnictví statutárního města Ostrava, nesvěřenou městskému obvodu Slezská Ostrava, a to 

část pozemku parc.č. 4879/1, o výměře cca 1505 m2, dle snímku, který je přílohou č. 3/1 

  

4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 24.06.2020 

 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. 
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RM_M 33 
Návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemku      
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, pro UCED Distribuce s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 04058/RM1822/61 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

 
1) rozhodla 

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

a provozování předávací stanice na pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

p. p. č. 813/53 - ostatní plocha, jiná plocha 

v k. ú. Mošnov, obec Mošnov, s oprávněným: 

UCED Distribuce s.r.o. 

se sídlem Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO 019 07 786 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu za podmínky souhlasu Správce programu,             

tj. Ministerstva průmyslu a obchodu 

  

 
RM_M 34 
Předchozí souhlas rady města k nabytí pozemků do majetku města 
  
Usnesení číslo: 04059/RM1822/61 

(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 pozemků parc.č. 976/14, parc. č. 976/15, parc. č. 976/28 a parc. č. 976/29 v k. ú. 

Mariánské Hory, pro městský obvod Mariánské Hory a Hulváky 

 

• nabytí částí pozemku parc. č. 836/1 a části pozemku parc. č. 837/3 v k. ú. Proskovice,     

pro městský obvod Proskovice 

  

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 garáže, stojící na pozemku parc.č. 3277/16 v k. ú. Radvanice, pro městský obvod 

Radvanice a Bartovice 



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 39/86  
  

RM_M 35 
Projednání zprávy o hospodaření s prostředky, účetní závěrky           
a o rozdělení hospodářského výsledku zájmového sdružení právnických 
osob TROJHALÍ KAROLINA za rok 2019 spolu s odvoláním a volbou 
člena dozorčí rady 
  
Usnesení číslo: 04060/RM1822/61 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
na straně statutárního města Ostravy se schválením zprávy o hospodaření s prostředky 

zájmového sdružení právnických osob TROJHALÍ KAROLINA za rok 2019 dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

2) souhlasí 

  
na straně statutárního města Ostravy se schválením roční účetní závěrky zájmového sdružení 

právnických osob TROJHALÍ KAROLINA za účetní období roku 2019 dle přílohy č. 2 

předloženého materiálu 

  

3) souhlasí 

  
na straně statutárního města Ostravy s rozhodnutím o rozdělení dosaženého hospodářského 

výsledku-zisku převodem na nerozdělený zisk minulých let ve výši 588 985,11 Kč 

  

4) souhlasí 

  
na straně statutárního města Ostravy se vzetím na vědomí Zprávy dozorčí rady zájmového 

sdružení právnických osob TROJHALÍ KAROLINA dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

5) souhlasí 

  
na straně statutárního města Ostravy s účinností ke dni přijetí usnesení správní rady zájmového 

sdružení právnických osob TROJHALÍ KAROLINA s odvoláním XXXXX X XXXXXXXX, 

nar. XXXXXXX, bytem XXXXXXXXX X XXXXXXXX z funkce člena dozorčí rady 

  

6) souhlasí 

  
na straně statutárního města Ostravy s účinností ke dni následujícímu po dni přijetí rozhodnutí 

správní rady zájmového sdružení právnických osob TROJHALÍ KAROLINA  s volbou        

XXXXXXX, nar. XXXX, bytem XXXXXXXX XXXXXXXX do funkce člena dozorčí rady 



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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RM_M 36 
Schválení Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) k projektu 
“Transformace Domova na Liščině II” v rámci Integrovaného 
regionálního programu 
  
Usnesení číslo: 04061/RM1822/61 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 00422/RM1822/8 
k usnesení č. 0114/ZM1822/3 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o přijetí Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) z Integrovaného regionálního 

operačního programu od poskytovatele dotace Ministerstva pro místní rozvoj ČR se sídlem 

Staroměstské nám. 932/6, 110 15 Praha 1, IČ: 66002222 na projekt “Transformace Domova   

na Liščině II” dle podmínek uvedených v příloze č. 2 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

uložit Magistrátu města Ostrava - odboru strategického rozvoje 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 30.09.2021 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
3) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

předložit zastupitelstvu města návrh dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 24.06.2020 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
 

RM_M 37 
Návrh na poskytnutí peněžních prostředků z výnosu daní z hazardních 
her v oblasti sociální péče pro rok 2020 
  
Usnesení číslo: 04062/RM1822/61 

(zn.předkl.) 
86 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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k usnesení č. 0809/ZM1822/13 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

- rozhodnout o poskytnutí účelových dotací v oblasti sociální péče dle přílohy č. 1 a č. 2 

předloženého materiálu 

- rozhodnout o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí účelových dotací dle návrhu 

uvedeného v příloze č. 6 předloženého materiálu se subjekty zabezpečujícími sociální služby 

uvedenými v příloze č. 1 a 2 předloženého materiálu 

- rozhodnout o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí účelových dotací dle návrhu 

uvedeného v příloze č. 7 předloženého materiálu se subjekty zabezpečujícími související 

aktivity uvedenými v příloze č. 1 a 2 předloženého materiálu 

- rozhodnout o neposkytnutí účelových dotací v oblasti sociální péče dle přílohy 

č. 3 předloženého materiálu z důvodu, který je uveden ve stejné příloze 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se: 

- snižují 

běžné výdaje v ORJ 180 

na § 4349, pol. 5909, ÚZ 1355             o                                                4 500 tis. Kč     

- zvyšují 

příjmy v ORJ 180  

na § 4357, pol. 2229, ÚZ 7301               o                                                500 tis. Kč     

 

- zvyšují 

neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím v ORJ 180 

na § 4349, pol. 5221, ÚZ 1355          o                                                   905 tis. Kč     

                  pol. 5222, ÚZ 1355             o                                                 1037 tis. Kč     



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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                  pol. 5223, ÚZ 1355              o                                                   499 tis. Kč     

- zvyšují 

investiční transfery neziskovým a podobným organizacím v ORJ 180 

na § 4349, pol. 6321, ÚZ 1355            o                                                 1 083 tis. Kč     

                  pol. 6322, ÚZ 1355            o                                                    131 tis. Kč     

                  pol. 6323, ÚZ 1355            o                                                    595 tis. Kč 

                  pol. 6323, ÚZ 7301             o                                                   500 tis. Kč    

- zvyšují 

neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům 

– právnickým osobám v ORJ 180 

na § 4349, pol. 5213, ÚZ 1355             o                                                   222 tis. Kč     

  

- zvyšují 

investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům 

– právnickým osobám v ORJ 180 

na § 4349, pol. 6313, ÚZ 1355             o                                                     28 tis. Kč     

  

  

3) rozhodla 

  
- o poskytnutí příspěvků příspěvkové organizaci v oblasti sociální péče, zřízené statutárním 

městem Ostrava, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu, dle zákona č. 250/2000 Sb.,           

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 

  

4) schvaluje 

  
a) rozpočtové opatření, kterým se: 

- snižují 

běžné výdaje v ORJ 180 



Statutární město Ostrava 
rada města 
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na § 4349, pol. 5909, ÚZ 1355               o                                                  500 tis. Kč   

- zvyšuje 

neinvestiční příspěvek zřízené příspěvkové organizaci v ORJ 180 

na § 4357, pol. 5331, ÚZ 1355, ORG 43      o                                                  500 tis. Kč    

b) úpravu závazného ukazatele 

- navýšení neinvestičního příspěvku na rok 2020 organizaci Čtyřlístek - centrum pro osoby     

se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace, IČO 70631808, na základě smlouvy 

o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 02785/2015/SOC, dodatek č. 2 

02785/2015/D2/2015/SOC, o 500 tis. Kč, účelově určeného na Rekondiční a rehabilitační 

pobyty s časovou použitelností od 01. 07. 2020 do 15. 12. 2020 

  

5) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 4a) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.06.2020 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
6) ukládá 

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

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí a schválení návrhy uvedené v bodech 1) a 2) tohoto 

usnesení 

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 24.06.2020 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
 

RM_M 38 
Návrh na poskytnutí mimořádné účelové dotace na zabezpečení 
projektu Odborná konference “Efektivní nemocnice 2020”               
a na poskytnutí finančního daru za účelem podpory konference 
“Diabetologický a podiatrický den 2020” v oblasti zdravotnictví 
  
Usnesení číslo: 04063/RM1822/61 

(zn.předkl.) 
86 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí mimořádné účelové dotace HEALTHCARE INSTITUTE o.p.s., se sídlem Jižní 
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2256/5, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO: 27003388, ve výši 30 tis. Kč na zabezpečení projektu 

Odborná konference “Efektivní nemocnice 2020” dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,      

a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí mimořádné účelové dotace mezi statutárním 

městem Ostrava a příjemcem dotace uvedeným v tomto bodě usnesení, dle přílohy č. 2 

předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
o poskytnutí finančního daru právnické osobě Naděje pro každého z.s., se sídlem Havlíčkovo 

nábřeží 1167/12, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO: 22735674, ve výši 20 tis. Kč       

za účelem podpory konference “Diabetologický a podiatrický den 2020” dle žádosti v příloze  

č. 3 předloženého materiálu, a o uzavření darovací smlouvy dle přílohy č. 4 předloženého 

materiálu 

  

3) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

• snižují 

granty v oblasti zdravotnictví na ORJ 170 

§ 3549, pol. 5909, ÚZ 7700                                             o 50 tis. Kč 

• zvyšují 

neinvestiční transfery na ORJ 170 

§ 3549, pol. 5222                                                           o 20 tis. Kč 

§ 3549, pol. 5221                                                           o 30 tis. Kč 

  

4) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat rozpočtové opatření dle bodu 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.06.2020 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 39 
Udělení předchozího souhlasu s nabytím daru do vlastnictví Knihovny 
města Ostravy, p.o. 
  
Usnesení číslo: 04064/RM1822/61 

(zn.předkl.) 
42 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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Rada města 

  
1) rozhodla 

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

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

daru do vlastnictví Knihovny města Ostravy, příspěvkové organizace, se sídlem               

ul. 28. října 289/2, 702 00 Ostrava, IČO 00097586, a o vystavení předchozího souhlasu 

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

  

 
RM_M 40 
Schválení účetní závěrky Magistrátu města Ostravy a účetní jednotky 
statutární město Ostrava k rozvahovému dni 31. 12. 2019 za účetní 
období 1. 1. 2019 - 31. 12.2019 
  
Usnesení číslo: 04065/RM1822/61 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

a) schválit účetní závěrku Magistrátu města Ostravy zpracovanou k rozvahovému dni         

31. 12. 2019 za účetní období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 dle přílohy č. 1 - 5 předloženého 

materiálu 

b) schválit účetní převod výsledku hospodaření ve schvalovacím řízení (účet 431) vykázaný 

Magistrátem města Ostravy za období roku 2019 do výsledku hospodaření předcházejících 

účetních období (účet 432) 

c) vzít na vědomí schválení účetních závěrek městských obvodů za účetní období od 1. 1. 2019 

do 31. 12. 2019 

d) schválit účetní závěrku účetní jednotky statutární město Ostrava zpracovanou k rozvahovému 

dni 31. 12. 2019 za účetní období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 dle přílohy č. 6 - 10 předloženého 

materiálu 

  

2) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

předložit zastupitelstvu města návrh dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 24.06.2020 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 



Statutární město Ostrava 
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RM_M 41 
Úprava rozpočtu 
  
Usnesení číslo: 04066/RM1822/61 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

- ostatní neinvestiční transfery ze SR 

na pol. 4116, ÚZ 34070, ORJ 120 o 200 tis. Kč (A.1.) 

- neinvestiční přijaté transfery od krajů 

na pol. 4122, ÚZ 344, ORJ 120 o 1 335 tis. Kč (A.2.) 

- běžné výdaje 

na § 6171, pol. 5021, ORJ 135 o 36 tis. Kč (C.3.) 

na § 5599, pol. 5162, ORJ 133 o 781 tis. Kč (C.4.) 

(C.5.) na ORJ 100, § 2212, pol. 5169 o 670 tis. Kč 

                                            pol. 5169, ÚZ 93 o 330 tis. Kč 

- kapitálové výdaje 

(C.1.) na ORJ 230, § 2219, pol. 6121, org. 3193 o 104 tis. Kč 

                               § 2321, pol. 6121, ÚZ 95, org. 7389 o 61 tis. Kč 

na § 3326, pol. 6121, ORJ 210, org. 8270 o 2 469 tis. Kč (C.2.) 

- neinvestiční transfery 

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

na § 3312, pol. 5336, ÚZ 344, ORJ 160, org. 4212 o 1 335 tis. Kč 

s n i ž u j í 

- běžné výdaje 

na § 6171, pol. 5162, ORJ 133 o 781 tis. Kč (C.4.) 

na § 2212, pol. 5171, ORJ 100 o 1 000 tis. Kč (C.5.) 

- kapitálové výdaje 

(C.1.) na ORJ 230, § 2219, pol. 6121, org. 3274 o 104 tis. Kč 

                               § 2321, pol. 6121, ÚZ 95, org. 7092 o 61 tis. Kč 

na § 3326, pol. 6121, ORJ 210, org. 8255 o 2 469 tis. Kč (C.2.) 

(C.3.) na ORJ 210, § 3632, pol. 6121, org. 8254 o 15 tis. Kč 

                               § 3326, pol. 6121, org. 8255 o 21 tis. Kč 
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2) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.06.2020 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 42 
Návrh na připojení objektu na Pult centralizované ochrany Městské 
policie Ostrava 
  
Usnesení číslo: 04067/RM1822/61 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
připojení objektu Římskokatolické farnosti Ostrava-Mariánské Hory, ul. Hozova 484/1, 709 00 

Ostrava - objekt kostel Panny Marie Královny na Stojanově náměstí v Ostravě-Mariánských 

Horách na Pult centralizované ochrany Městské policie Ostrava 

  

2) ukládá 

  
řediteli Městské policie Ostrava 

provést potřebné úkony dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Miroslav Plaček, T: 01.07.2020 

                  ředitel Městské policie Ostrava 
 

 
RM_M 43 
Návrh na změnu stanovených podmínek pro čerpání a vyúčtování 
účelového neinvestičního a investičních příspěvků poskytnutých 
Domovu Slunovrat, Ostrava-Přívoz, příspěvková organizace 
  
Usnesení číslo: 04068/RM1822/61 

(zn.předkl.) 
41 

  
k usnesení č. 02672/RM1418/39 ze dne 24.11.2015 
k usnesení č. 09515/RM1418/131 ze dne 19.06.2018 
k usnesení č. 01111/RM1822/18 ze dne 09.04.2019 
k usnesení č. 01807/RM1822/27 ze dne 16.07.2019 
k usnesení č. 07556/RM1418/107 ze dne 31.10.2017 
  



Statutární město Ostrava 
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V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
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Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o změně stanovených podmínek pro čerpání a vyúčtování účelového neinvestičního               

a investičních příspěvků poskytnutých Domovu Slunovrat, Ostrava - Přívoz, příspěvková 

organizace, IČO 70631841, se sídlem Na Mlýnici 203/5, 702 00  Ostrava - Přívoz, dle důvodové 

zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu   

  

 
RM_M 44 
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: 04069/RM1822/61 

(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: 24.06.2020 

 vedoucí odboru legislativního a právního 

  
 

RM_M 45 
Návrh na zřízení služebnosti a návrh na uzavření smlouvy o zřízení 
služebnosti pro fyzickou osobu 
  
Usnesení číslo: 04070/RM1822/61 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
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1) rozhodla 

  
na straně vlastníka zřídit služebnost a uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti - zřízení, vedení, 

provozování a údržby STL plynovodu včetně 4 ks plynovodních přípojek k pozemku           

ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

p. p. č. 479/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

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

XXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXX XXX XXX XXXX 

XXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXX XX  

 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 46 
Návrh přijmout darem nemovité věci v k.ú. Nová Ves u Ostravy, obec 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 04071/RM1822/61 

(zn.předkl.) 
08 

  
k usnesení č. 0536/ZM1822/9 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem zrušit usnesení zastupitelstva města č. 0536/ZM1822/9 ze dne 16. 10. 2019, bod 1), 

kterým rozhodlo přijmout darem nemovité věci v k.ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava,        

od vlastníka Moravskoslezský kraj, IČO 708 90 692, sídlo ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava, 

zastoupený Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, IČO 000 95 711, 

sídlo Úprkova 795/1, 702 00 Ostrava - dle přílohy č. 1/6 předloženého materiálu 

  

2) souhlasí 

  
s návrhem přijmout darem nemovité věci v k.ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava, a to: 

- část pozemku p.p.č. 491/32, ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 51 m2, dle geometrického 

plánu č. 952-310a/2018 oddělena a nově označena jako pozemek p.p.č. 491/87, ost. plocha, ost. 

komunikace, 

- část pozemku p.p.č. 491/32, ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 3 m2, dle geometrického 

plánu č. 952-310a/2018 oddělena a nově označena jako pozemek p.p.č. 491/88, ost. plocha, ost. 

komunikace, 

- část pozemku p.p.č. 491/43, ost. plocha, silnice, o výměře 10 m2, dle geometrického plánu č. 

982-112/2020 oddělena a nově označena jako pozemek p.p.č. 491/106, ost. plocha, jiná plocha, 

- část pozemku p.p.č. 491/43, ost. plocha, silnice, o výměře 5 m2, dle geometrického plánu č. 

982-112/2020 oddělena a nově označena jako pozemek p.p.č. 491/107, ost. plocha, ost. 
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komunikace, 

- část pozemku p.p.č. 491/43, ost. plocha, silnice, o výměře 3 m2, dle geometrického plánu č. 

982-112/2020 oddělena a nově označena jako pozemek p.p.č. 491/108, ost. plocha, jiná plocha 

od vlastníka Moravskoslezský kraj, IČO 708 90 692, sídlo ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava, 

zastoupený Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, IČO 000 95 711, 

sídlo Úprkova 795/1, 702 00 Ostrava 

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

  

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: 24.06.2020 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 47 
Návrh na vydání předchozího souhlasu s prodejem pozemků            
pro městský obvod Ostrava-Jih 
  
Usnesení číslo: 04072/RM1822/61 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) vydává 

  
pro městský obvod Ostrava-Jih předchozí souhlas k prodeji částí pozemků v k. ú. Zábřeh          

nad Odrou, obec Ostrava, a to: 

-  část pozemku p.p.č. 134/8 o výměře 24 m2  a část pozemku p.p.č. 1079/2 o výměře 1 m2,   

dle geometrického plánu č. 3574-206/2019 ze dne 9. 9. 2019 sloučené do pozemku p.p.č. 134/8  

o výměře 25 m2,  

- část pozemku p.p.č. 1168 o výměře 84 m2, která je dle geometrického plánu č. 3575-207/2019 

ze dne 9. 9. 2019  nově označena jako pozemek p.p.č. 1168/2, 

- části pozemku p.p.č. 673/7, dle geometrického plánu č. 3568-37/2019 ze dne 5. 8. 2019 nově 

označené jako pozemek p.p.č. 673/18 o výměře 28 m2 a jako pozemek p.p.č. 673/19 o výměře  

29 m2. 
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2) nevydává 

  
pro městský obvod Ostrava-Jih předchozí souhlas k prodeji části pozemku v k. ú. Zábřeh nad 

Odrou, obec Ostrava, a to: 

- část pozemku p.p.č. 1060/8 o výměře 31 m2, která je dle geometrického plánu č. 3569-38/2019 

ze dne 30. 7. 2019 nově označena jako pozemek p.p.č. 1060/9. 

  

 
RM_M 48 
Návrh prodat nemovité věci a návrh na zřízení služebnosti v k.ú. Slezská 
Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 04073/RM1822/61 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

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

- pozemek parc.č. 1703, jehož součástí je stavba bez čp/če, garáž, 

- pozemek parc.č. 1704/3 

a to fyzické osobě: 

MXXXX BXXXXX, rok narození XXX4, bydliště XXXXXXXXX XXX, XXX XX 

XXXXXXX, za dohodnutou celkovou kupní cenu 125.000,- Kč 

a uzavřít kupní smlouvu v rámci “Kupní smlouvy a Smlouvy o zřízení služebnosti” dle přílohy  

č. 2 předloženého materiálu 

  

  

2) rozhodla 

  
na straně oprávněného uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti - zřízení, vedení, provozování, 

údržby, opravy, rekonstrukce, provádění úprav za účelem modernizace nebo zlepšení 

výkonnosti nadzemního vedení veřejného osvětlení k pozemku 

- parc.č. 1704/3 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, s povinným: 

MXXXXX BXXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXXXXX XXXX XXX XX 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, za podmínky, že zastupitelstvo města rozhodne        

o uzavření kupní smlouvy v rámci “Kupní smlouvy a Smlouvy o zřízení služebnosti” uvedené     

v bodu 1) tohoto usnesení 
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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: 24.06.2020 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 49 
Souhlas s odlišným způsobem hospodaření v příměstském lese          
v majetku Lesy České republiky, s.p. 
  
Usnesení číslo: 04074/RM1822/61 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s odlišným způsobem hospodaření v příměstském lese na pozemku parc. č. 4485/1 v k. ú. 

Slezská Ostrava dle návrhu státního podniku Lesy České republiky, důvodové zprávy a přílohy 

č. 1 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
vedoucímu odboru ochrany životního prostředí, 

aby seznámil státní podnik Lesy České republiky s bodem 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., MBA, T: 17.06.2020 

 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 

  
 

RM_M 50 
Návrh na souhlas ke stavbám na pozemcích v katastrálním území obce 
Ostrava, jako vlastníka sousedních nemovitostí 
  
Usnesení číslo: 04075/RM1822/61 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
a) jako vlastník sousední nemovitosti (statutární město Ostrava vlastní pozemek parc.č. 495/1 - 

ostatní plocha, k.ú. Heřmanice, obec Ostrava) s umístěním a realizací stavby “Stavební úpravy 

RD Koněvova 75/45, 713 00 Ostrava - Heřmanice” na pozemku parc.č. 399/5 - zahrada, k.ú. 

Heřmanice, obec Ostrava pro žadatele stavby: XXXX XXXXX XXXXXX XXXX 
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XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXX XX, na základě plné moci 

investora: XX XXXXX XXXXXXX X XX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXX XXXXX 

XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXXXX, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

b) jako vlastník sousední nemovitosti (statutární město Ostrava vlastní pozemek parc.č. 2249 - 

lesní pozemek, k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava) s umístěním a realizací stavby “Stavební úpravy 

RD, venkovní terasa č.p. 216/4 Stará Bělá” na pozemku parc.č. 811 - zastavěná plocha a nádvoří 

a pozemku parc.č. 812 - zahrada, k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava pro žadatele stavby: XX XXXXX 

XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX, na základě plné 

moci investora: XXXX XXXXX XXXXXX XXXXX X XXXX XXXXXXXX XXXXXXXX 

XXX XXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXX, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru hospodářské správy 

zajistil vyhotovení příslušných souhlasů se stavbami dle bodu 1) tohoto usnesení a s tím spojené 

veškeré úkony 

  

 Vyřizuje: Ing. René Bartoš, T: 19.06.2020 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
3) zmocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy 

k podpisu souhlasů se stavbami dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. René Bartoš, T: 19.06.2020 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 
 

RM_M 51 
Návrh na souhlas s podáním žádosti o dočerpání dotace v rámci 
“Podmínek dotačního programu na podporu sociálních služeb           
a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 - MPSV státního 
rozpočtu” pro poskytovatele sociálních služeb na rok 2020 
  
Usnesení číslo: 04076/RM1822/61 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 02085/RM1822/31 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se zahájením přípravy a s podáním žádosti o dočerpání dotace v rámci “Programu na podporu 
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poskytování sociálních služeb” (dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu)             

pro poskytovatele sociálních služeb na rok 2020 prostřednictvím souhrnné žádosti statutárního 

města Ostravy dle důvodové zprávy 

  

2) žádá 

  
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

o zajištění všech potřebných podkladů pro předložení souhrnné žádosti statutárního města 

Ostravy dle podmínek “Programu na podporu poskytování sociálních služeb” (dotace z kapitoly 

313 - MPSV státního rozpočtu) pro poskytovatele sociálních služeb na rok 2020 

  

 Vyřizuje: Ing. Zuzana Ožanová, T: 03.07.2020 

 starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  
 

RM_M 52 
Schválení účetních závěrek příspěvkových organizací zřízených SMO      
k rozvahovému dni 31.12.2019 za účetní období 1.1.2019 - 31.12.2019 
  
Usnesení číslo: 04077/RM1822/61 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
a) účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací za účetní období od 1.1.2019             

do 31.12.2019 dle příloh č. 1 - 26 předloženého materiálu 

b) výsledky hospodaření příspěvkových organizací a příděl ze zlepšených výsledků hospodaření 

do rezervních fondů a fondů odměn dle přílohy č. 31 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 53 
Rámcová smlouva o financování projektu “Zvýšení propustnosti 
křižovatek v Ostravě” s předpokládanou finanční podporou z prostředků 
EU v rámci Operačního programu Doprava 
  
Usnesení číslo: 04078/RM1822/61 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 07029/RM1418/100 
k usnesení č. 09785/RMm1418/29 
k usnesení č. 10177/RM1418/137 
k usnesení č. 02503/RM1822/37 
k usnesení č. 02508/RM1822/37 
k usnesení č. 03131/RM1822/46 
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Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s  přijetím dotace z Operačního programu Doprava od poskytovatele dotace: Státní fond 

dopravní infrastruktury, IČO: 70856508, se sídlem Sokolovská 278, 190 00 Praha 9 na projekt 

“Zvýšení propustnosti křižovatek v Ostravě” v maximální výši 134.321.108,75 Kč dle podmínek 

Rámcové smlouvy o financování projektu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a s tím 

souvisejícím uzavřením uvedené smlouvy s tímto poskytovatelem dotace 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o  přijetí dotace z Operačního programu Doprava od poskytovatele dotace: Státní 

fond dopravní infrastruktury, IČO: 70856508, se sídlem Sokolovská 278, 190 00 Praha 9        

na projekt “Zvýšení propustnosti křižovatek v Ostravě” v maximální výši 134.321.108,75 Kč  

dle podmínek Rámcové smlouvy o financování projektu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

a s tím souvisejícím uzavřením uvedené smlouvy s tímto poskytovatelem dotace 

  

3) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 24.06.2020 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
 

RM_M 54 
ITI ostravské aglomerace - změna výzvy Nositele ITI 
  
Usnesení číslo: 04079/RM1822/61 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 03886/RM1822/59 
  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
změnu výzvy Nositele ITI č. 40 “Vybrané úseky silnic II. a III. třídy - IV” k předkládání 

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

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

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

předloženého materiálu 
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2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy - odboru strategického rozvoje 

oznámit změnu výzvy Nositele ITI č. 40 “Vybrané úseky silnic II. a III. třídy - IV” k předkládání 

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

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

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

předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 10.06.2020 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
 

RM_M 55 
Návrh na souhlas s umístěním inženýrské sítě a zpevněné plochy      
do pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy, návrh          
na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a návrh  
na uzavření nájemní smlouvy s fyzickými osobami 
  
Usnesení číslo: 04080/RM1822/61 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
- s umístěním plynovodní přípojky v pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy     

parc. č. 1752/23 - ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Hrabová, obec Ostrava, 

 

- s užíváním části pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy parc. č. 1752/23 - ostatní 

plocha, ostatní komunikace v k. ú. Hrabová, obec Ostrava, jako sjezdu pro přístup a příjezd k 

pozemkům parc. č. 1888/2, parc. č. 1888/7, parc. č. 1889/2,parc. č. 1889/14, parc. č. 1889/15, 

parc. č. 1889/16 a parc. č. 1889/17 všechny v k. ú. Hrabová, obec Ostrava, 

pro: 

Manželé: 

XXXXX XX XXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXX 

XXXXXX XX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXX 

XXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

v rámci stavby “IS a komunikace pro RD na parc. č. 1888/2, 1888/7, 1888/8 a 1889/2, 1889/13, 

1889/14,  1889/15,  1889/16, 1889/17 v kat. území Ostrava-Hrabová”, a to dle 

situačního snímku, který je přílohou č. 1/2 předloženého materiálu 
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2) rozhodla 

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

- zřízení, vedení, provozování a údržby plynovodní přípojky v pozemku ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy parc. č. 1752/23 - ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Hrabová, 

obec Ostrava, 

- užívání části pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy parc. č. 1752/23 - ostatní 

plocha, ostatní komunikace v k. ú. Hrabová, obec Ostrava, jako sjezdu pro přístup a příjezd     

k pozemkům parc. č. 1888/2, parc. č. 1888/7, parc. č. 1889/2,parc. č. 1889/14, parc. č. 1889/15, 

parc. č. 1889/16 a parc. č. 1889/17, všechny v k. ú. Hrabová, obec Ostrava, 

pro: 

Manželé: 

XXXXX XX XXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXX 

XXXXXX XX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXX 

XXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
na straně pronajímatele 

o uzavření nájemní smlouvy na část pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostrava, a to: 

- část pozemku  parc. č. 1752/23, ost. plocha - ost. komunikace, o celkové výměře           

207,96 m2, a to část označenou v situačním výkresu jako “A” o výměře 117,36 m2, část 

označenou v situačním výkresu jako “B” o výměře 16 m2 a část označenou v situačním výkresu 

jako “C” o výměře 74,60 m2 

- část pozemku parc. č. 1752/21, ost. plocha - ost. komunikace, o výměře 106,20 m2 

oba v k.ú. Hrabová, obec Ostrava (ul. U Řeky) 

s 

manžely: 

XXXXX XX XXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXX 

XXXXXX XX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXX 

XXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

za účelem vybudování sjezdu pro přístup a příjezd k pozemkům parc. č. 1888/2, parc. č. 1888/7, 

parc. č. 1889/2, parc. č. 1889/14, parc. č. 1889/15, parc. č. 1889/16 a parc. č. 1889/17, vše v k.ú. 

Hrabová, obec Ostrava, a dále pro vybudování plynovodní přípojky a vodovodního řádu v rámci 

realizace stavby “IS a komunikace pro RD na parc. č. 1888/2, 1888/7, 1889/2, 1889/14, 1889/15, 

1889/16, 1889/17 v kat. území Ostrava - Hrabová”, za nájemné ve výši 90,- Kč/m2/rok,             

tj. 28.274,- Kč/ročně, na dobu určitou, nejpozději však do 31. 12. 2022, 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 
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RM_M 56 
„Rekonstrukce kanalizace ul. Soukenická, Valchařská a Gorkého”. 
Návrh na uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo 2540/2018/OI/VZKÚ 
  
Usnesení číslo: 04081/RM1822/61 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2540/2018/OI/VZKÚ na realizaci stavby 

„Rekonstrukce kanalizace ul. Soukenická, Valchařská a Gorkého” dle přílohy č. 1 a důvodové 

zprávy předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
vedoucímu odboru investičního 

zabezpečit veškeré potřebné úkony vyplývající z bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Jan Šrámek, T: 19.06.2020 

 vedoucí odboru investičního 

  
 

RM_VZ 1 
Veřejná zakázka “Oprava objektu Villa Tereza”, poř. č. 076/2020 
  
Usnesení číslo: 04082/RM1822/61 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

akce s názvem “Oprava objektu Villa Tereza”, v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava,         

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

DEV COMPANY, spol. s r.o. 

sídlo: Čs. legií 145/18, 702 00 Ostrava 

IČO: 47679620 

za cenu nejvýše přípustnou 3.360.235,77 Kč bez DPH 
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RM_VZ 2 
Veřejná zakázka “Plošná kanalizace Michálkovice - studie 
proveditelnosti”, poř. č. 045/2020 
  
Usnesení číslo: 04083/RM1822/61 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

proveditelnosti na odkanalizování zbývající části Michálkovic v rozsahu přílohy č. 1 

předloženého materiálu se společností: 

KONEKO, spol. s r.o. 

se sídlem: Výstavní 2224/8, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 

IČO: 00577758 

za cenu nejvýše přípustnou 376.000,-  Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 3 
Dopravní obsluha ul. Hornopolní a návazného území po dostavbě     
ul. Místecké 
  
Usnesení číslo: 04084/RM1822/61 

(zn.předkl.) 
09 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání zakázky malého rozsahu a o uzavření smlouvy na zpracování dopravní studie 

“Dopravní obsluha ul. Hornopolní a návazného území po dostavbě ul. Místecké”                

za cenu 242.000,- bez DPH dle přílohy č. 1 předloženého materiálu mezi Statutárním městem 

Ostrava a společností UDI MORAVA s.r.o., Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava,        

IČO 25893076 

  

 
RM_VZ 4 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce kanalizace na Prokešově náměstí”,  
poř. č. 74/2020 
  
Usnesení číslo: 04085/RM1822/61 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
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1) rozhodla 

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

“Rekonstrukce kanalizace na Prokešově náměstí” v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava,     

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 

HYDROSPOR spol. s r.o. 

se sídlem: Úprkova 966/3, Přívoz, 702 00 Ostrava 

IČO: 47666374 

za cenu nejvýše přípustnou 3 481 297,35 Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 5 
Návrh na uzavření smlouvy o zajištění prohlídek, oprav a údržby 
vzduchotechnického zařízení v objektech MFB III. a MFB IV. v areálu 
Moravskoslezského inovačního centra a.s. v Ostravě Pustkovci v roce 
2020 
  
Usnesení číslo: 04086/RM1822/61 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu poskytovateli AZ KLIMA a.s., se sídlem Tuřanka 

115a, 627 00 Brno, IČO: 24772631, na zajištění prohlídek, oprav a údržby vzduchotechnického 

zařízení  v objektech Multifunkčních budov III. a IV. v areálu Moravskoslezského inovačního 

centra a.s. v Ostravě Pustkovci, a to za cenu nejvýše přípustnou ve výši 159 086,- Kč bez DPH, 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) zmocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy 

k podpisu  smlouvy dle bodu 1)  tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. René Bartoš, T: 26.06.2020 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

RM_M 57 
Obecně závazná vyhláška č. ../2020, kterou se zrušuje obecně závazná 
vyhláška č. 14/2007, o podmínkách provozování taxislužby na území 
města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 04087/RM1822/61 

(zn.předkl.) 
09 
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Rada města 

  
1) projednala 

  
návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 14/2007, 

o podmínkách provozování taxislužby na území města Ostravy, dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

vydat obecně závaznou vyhlášku, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 14/2007, 

o podmínkách provozování taxislužby na území města Ostravy 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Vladimíru Cigánkovi 

předložit návrh obecně závazné vyhlášky dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu města 

  

 Vyřizuje: Ing. Břetislav Glumbík, T: 24.06.2020 

 vedoucí odboru dopravy 

  
 

RM_M 58 
Návrh na uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí 
účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy ev. č. 
1001/2020/KVA 
  
Usnesení číslo: 04088/RM1822/61 

(zn.předkl.) 
87 

  
k usnesení č. 0807/ZM1822/13 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o změně názvu a způsobu realizace projektu u poskytnuté účelové dotace organizaci 

DAKOTA, o.p.s., se sídlem Jaroslava Misky 69/6, 700 30  Ostrava - Dubina, IČO 26828201       

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

ev. č. 1001/2020/KVA uzavřené mezi statutárním městem Ostrava a výše uvedeným příjemcem 

dotace dle přílohy č. 3 a důvodové zprávy 
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2) ukládá 

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

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí bod 1) tohoto rozhodnutí 

  

 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 24.06.2020 

 vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit 

  
 

RM_M 59 
Návrh přijmout darem nemovité věci a návrh svěřit nemovité věci 
městskému obvodu - vše v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 04089/RM1822/61 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem bezúplatně nabýt nemovité věci v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, a to: 

- část pozemku parc.č. 974/2, o výměře 31 m2, která je dle geometrického plánu                   

č. 6064-130/2019 oddělena a označena jako díl g), 

- část pozemku parc.č. 974/2, o výměře 79 m2, která je dle geometrického plánu                     

č. 6064-130/2019 oddělena a označena jako díl i), 

 

- část pozemku parc.č. 974/15, o výměře 1 m2, která je dle geometrického plánu                     

č. 6064-130/2019 oddělena a označena jako díl l), 

- část pozemku parc.č. 974/2, o výměře 1 m2, která je dle geometrického plánu č. 6064-130/2019 

oddělena a označena jako díl c), 

od vlastníka Moravskoslezský kraj, IČO 708 90 692, sídlo ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava, 

zastoupený Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, 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 tím, aby si zastupitelstvo města vyhradilo rozhodnutí označit nemovité věci v k.ú. Moravská 

Ostrava, obec Ostrava, a to: 

- část pozemku parc.č. 941/1, o výměře 348 m2, která je dle geometrického plánu                

č. 6064-130/2019 oddělena a nově označena jako pozemek parc.č. 941/5, 

- část pozemku parc.č. 941/1, o výměře 387 m2, která je dle geometrického plánu                  

č. 6064-130/2019 oddělena a nově označena jako pozemek parc.č. 941/6, 

- část pozemku parc.č. 974/2, o výměře 31 m2, která je dle geometrického plánu                

č. 6064-130/2019 označena jako díl g), 
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- část pozemku parc.č. 974/7, o výměře 318 m2, která je dle geometrického plánu                    

č. 6064-130/2019 označena jako díl h), 

- část pozemku parc.č. 974/2, o výměře 79 m2, která je dle geometrického plánu                     

č. 6064-130/2019 označena jako díl i), části pozemku parc.č. 974/7, o výměře 204 m2, která je 

dle geometrického plánu č. 6064-130/2019 označena jako díl gj) + k), část pozemku parc.č. 

974/15, o výměře 1 m2, která je dle geometrického plánu č. 6064-130/2019 označena jako díl l), 

všechny díly sloučené a dle téhož geometrického plánu nově označené jako pozemek parc.č. 

974/20, výměře 284 m2, 

- část pozemku parc.č. 974/2, o výměře 1 m2, která je dle geometrického plánu č. 6064-130/2019 

označena jako díl c), 

- část pozemku parc.č. 974/7, o výměře 7 m2, která je dle geometrického plánu č. 6064-130/2019 

označena jako díl d), 

- část pozemku parc.č. 974/8, o výměře 20 m2, která je dle geometrického plánu                   

č. 6064-130/2019 označena jako díl e), 

- část pozemku parc.č. 974/8, o výměře 165 m2, která je dle geometrického plánu                 

č. 6064-130/2019 označena jako díl m), 

jakožto majetek svěřený městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, dle čl. 9 odst. 1 písm. 

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

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

v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, uvedené v bodě 1) návrhu usnesení 

  

3) souhlasí 

  
s tím, aby zastupitelstvo města označilo nemovité věci v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava,  

a to: 

- část pozemku parc.č. 941/1, o výměře 348 m2, která je dle geometrického plánu                   

č. 6064-130/2019 oddělena a nově označena jako pozemek parc.č. 941/5, 

- část pozemku parrc.č. 941/1, o výměře 387 m2, která je dle geometrického plánu              

č. 6064-130/2019 oddělena a nově označena jako pozemek parc.č. 941/6, 

- část pozemku parc.č. 974/2, o výměře 31 m2, která je dle geometrického plánu                  

č. 6064-130/2019 označena jako díl g), 

- část pozemku parc.č. 974/7, o výměře 318 m2, která je dle geometrického plánu                      

č. 6064-130/2019 označena jako díl h), 

- část pozemku parc.č. 974/2, o výměře 79 m2, která je dle geometrického plánu                

č. 6064-130/2019 označena jako díl i), části pozemku parc.č. 974/7, o výměře 204 m2, která je 

dle geometrického plánu č. 6064-130/2019 označena jako díl gj) + k), část pozemku parc.č. 

974/15, o výměře 1 m2, která je dle geometrického plánu č. 6064-130/2019 označena jako díl l), 

všechny díly sloučené a dle téhož geometrického plánu nově označené jako pozemek parc.č. 

974/20, výměře 284 m2, 

- část pozemku parc.č. 974/2, o výměře 1 m2, která je dle geometrického plánu č. 6064-130/2019 

označena jako díl c), 

- část pozemku parc.č. 974/7, o výměře 7 m2, která je dle geometrického plánu č. 6064-130/2019 

označena jako díl d), 

- část pozemku parc.č. 974/8, o výměře 20 m2, která je dle geometrického plánu                   

č. 6064-130/2019 označena jako díl e), 

- část pozemku parc.č. 974/8, o výměře 165 m2, která je dle geometrického plánu                  
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č. 6064-130/2019 označena jako díl m), 

jakožto majetek svěřený městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, dle čl. 9 odst. 1 písm. 

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

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

v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, uvedené v bodě 1) návrhu usnesení 

  

4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 24.06.2020 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 62 
Návrh smlouvy o poskytnutí dotace statutárnímu městu Ostrava z 
rozpočtu Moravskoslezského kraje 
  
Usnesení číslo: 04090/RM1822/61 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o přijetí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 2.573.000,- Kč            

s termínem použití v období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 na úhradu nákladů spojených          

s poskytováním služeb elektronických komunikací pro integrovaný záchranný systém a krizové 

řízení a o uzavření smlouvy dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 63 
Návrh na zrušení usnesení č. 0786/ZM1822/13 ze dne 4. 3. 2020.      
Návrh na záměr města prodat pozemky ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy v k. ú. Mošnov, obec Mošnov a k. ú. Sedlnice, obec Sedlnice 
  
Usnesení číslo: 04091/RM1822/61 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem zrušit usnesení č. 0786/ZM1822/13 ze dne 4. 3. 2020 v bodě 1), které tvoří přílohu 

č. 1 předloženého materiálu 
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2) souhlasí 

  
se záměrem města prodat níže uvedené pozemky ve vlastnictví statutárního města Ostravy:  

- p. p. č. 2093/12  

- p. p. č. 2093/21  

- p. p. č. 2093/22  

- p. p. č. 2093/23 

- p. p. č. 2093/24 

- p. p. č. 2093/25 

- p. p. č. 2093/26  

- p. p. č. 2093/27 

- p. p. č. 2093/28 

- p. p. č. 2093/29 

- p. p. č. 2093/30 

- p. p. č. 2093/31 

- p. p. č. 2093/32 

- p. p. č. 2093/45 

- p. p. č. 2093/49 

- p. p. č. 2093/50 

- p. p. č. 2093/51 

- p. p. č. 2093/60 

- p. p. č. 2093/61 

- p. p. č. 2093/58 

- p. p. č. 2093/59 

- p. p. č. 822/50 

- část pozemku p. p. č. 2093/33 o výměře 301 m2, označená jako pozemek p. p. č. 2093/33 

- část pozemku p. p. č. 2093/34 o výměře 1184 m2, označená jako pozemek p. p. č. 2093/99 

- část pozemku p. p. č. 822/83 o výměře 99 m2, označená jako pozemek p. p. č. 822/210 

- část pozemku p. p. č. 2093/39 o výměře 317 m2, označená jako pozemek p. p. č. 2093/102 

- část pozemku p. p. č. 2093/43 o výměře 182 m 2, označená jako pozemek p. p. č. 2093/43 

- část pozemku p. p. č. 2093/48 o výměře 2454 m2, označená jako pozemek p. p. č. 2093/48 

dle GP č. 1579-297/2019 vyhotovený  pro k.ú. Mošnov 

Pozemky ve zjednodušené evidenci - parcely původ Pozemkový katastr (PK) 

- č. 1208 

- č. 837/1 

vše v k. ú. Mošnov, obec Mošnov 

- parc č. 1147/33 

v k. ú. Sedlnice, obec Sedlnice 

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

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 24.06.2020 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 64 
Návrh na záměr města pronajmout část pozemku v k. ú. Poruba-sever 
  
Usnesení číslo: 04092/RM1822/61 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout část pozemku parc. č. 2030 - ostatní plocha, ostatní komunikace         

o výměře 39 m2 v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava, dle zákresu ve snímku katastrální mapy, 

který je přílohou č. 3 předloženého materiálu 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
RM_M 65 
Závěrečný účet - zpráva o výsledku hospodaření statutárního města 
Ostravy za rok 2019 
  
Usnesení číslo: 04093/RM1822/61 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města schválit 

a) Závěrečný účet - zprávu o výsledku hospodaření statutárního města Ostrava za rok 2019 

b) finanční vypořádání se státním rozpočtem, rozpočtem kraje, s městskými obvody  

a příspěvkovými organizacemi zřízenými SMO 
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2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

souhlasit s celoročním hospodařením bez výhrad 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

projednat informaci o majetku města 

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

- nedaňové příjmy 

na ORJ 120, § 6402, pol. 2229, ÚZ 6402, org. 35 o 109 tis. Kč 

                                                                   org. 38 o 139 tis. Kč 

                                                                   org. 4212 o 126 tis. Kč 

                                                                   org. 4214 o 23 tis. Kč 

                                                                   org. 4245 o 6 tis. Kč 

- ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 

na § 6402, pol. 2222, ÚZ 98348, ORJ 120 o 2 201 tis. Kč 

- převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody - příjmy 

na ORJ 120, § 6330, pol. 4137, ÚZ 6402, org. 503 o 218 tis. Kč 

                                                                   org. 507 o 438 tis. Kč 

                                                                   org. 510 o 237 tis. Kč 

                                                                   org. 511 o 4 tis. Kč 

                                                                   org. 513 o 1 tis. Kč 

                                                                   org. 514 o 6 tis. Kč 

                                                                   org. 515 o 27 tis. Kč 

                                                                   org. 517 o 610 tis. Kč 

                                                                   org. 518 o 16 tis. Kč 

                                                                   org. 520 o 19 tis. Kč 

                                                                   org. 521 o 148 tis. Kč 

                                                                   org. 522 o 29 tis. Kč 

- ostatní převody z vlastních fondů 

na § 6330, pol. 4139, ÚZ 6402, ORJ 120 o 784 tis. Kč 
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                                                   ORJ 132 o 437 tis. Kč 

- běžné výdaje - příděl do sociálního fondu 

na § 6330, pol. 5342, ORJ 120 o 437 tis. Kč 

                                  ORJ 272 o 784 tis. Kč 

- běžné výdaje - vratky transferů 

na ORJ 120, § 6402, pol. 5364, ÚZ 13011 o 154 tis. kč 

                                                   ÚZ 14004 o 109 tis. Kč 

                                                   ÚZ 14032 o 4 tis. Kč 

                                                   ÚZ 98018 o 45 tis. Kč 

                                                   ÚZ 98020 o 1 tis. Kč 

- neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 

na ORJ 120, § 6402, pol. 5331, ÚZ 6402, org. 34 o 12 tis. Kč 

                                                                   org. 36 o 17 tis. Kč 

                                                                   org. 37 o 149 tis. Kč 

                                                                   org. 39 o 28 tis. Kč 

                                                                   org. 40 o 214 tis. Kč 

                                                                   org. 41 o 215 tis. Kč 

                                                                   org. 43 o 211 tis. Kč 

                                                                   org. 4234 o 713 tis. Kč 

                                                                   org. 4240 o 611 tis. Kč 

                                                                   org. 4251 o 31 tis. Kč 

                                                                   org. 4215 o 336 tis. Kč 

                                                                   org. 4250 o 188 tis. Kč 

                                                                   org. 4254 o 12 tis. Kč 

                                                                   org. 81 o 17 tis. Kč 

                                                                   org. 82 o 39 tis. Kč 

                                                                   org. 83 o 47 tis. Kč 

                                                                   org. 84 o 76 tis. Kč 

                                                                   org. 4241 o 1 tis. Kč 

                                                                   org. 4270 o 54 tis. Kč 

                                                                   org. 87 o 2 tis. Kč 

- převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje 

na ORJ 120, § 6330, pol. 5347, ÚZ 6402, org. 502 o 543 tis. Kč 

                                                                   org. 504 o 3 090 tis. Kč 

                                                                   org. 505 o 1 152 tis. Kč 

                                                                   org. 506 o 132 tis. Kč 

                                                                   org. 508 o 65 tis. Kč 

                                                                   org. 509 o 10 tis. Kč 

                                                                   org. 512 o 3 tis. Kč 

                                                                   org. 516 o 24 tis. Kč 

                                                                   org. 519 o 60 tis. Kč 

                                                                   org. 523 o 11 tis. Kč 

                                                                   org. 524 o 9 tis. Kč 
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z v y š u j e 

- financování 

na pol. 8115, ORJ 120 o 4 028 tis. Kč 

Městské obvody celkem 

- zvýší převody mezi stautárními městy a městskými obvody - výdaje 

na § 6330, pol. 5347, ÚZ 6402 o 1 753 tis. Kč 

- zvýší financování 

na pol. 8115 o 1 753 tis. Kč 

- zvýší převody mezi stutárními městy a jejich městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 6402 o 5 099 tis. Kč 

- sníží financování 

na pol. 8115 o 5 099 tis. Kč 

                                                                                                                                        

  

5) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, a náměstkyni primátora Mgr. Zuzaně Bajgarové 

předložit zastupitelstvu města návrhy dle bodů 1) - 4) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 24.06.2020 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 Vyřizuje: Ing. Jan Šrámek, T: 24.06.2020 

 vedoucí odboru investičního 

  
 

RM_M 66 
Poskytnutí bezúročných zápůjček za účelem předfinancování výdajů  
na pořízení kotlů v rámci dotačního programu “Kotlíkové dotace         
v Moravskoslezském kraji - 3. výzva” 
  
Usnesení číslo: 04094/RM1822/61 

(zn.předkl.) 
80 

  
k usnesení č. 01607/RM1822/25 
k usnesení č. 0421/ZM1822/7 
k usnesení č. 01978/RM1822/29 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí bezúročných zápůjček v celkové výši 325 000 Kč fyzickým osobám  
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dle přílohy č. 1 předloženého materiálu za účelem předfinancování výdajů na pořízení nových 

zdrojů vytápění v rámci dotačního programu “Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji -       

3. výzva” a o uzavření příslušných smluv o zápůjčce dle přílohy č. 2 a důvodové zprávy 

předloženého materiálu mezi statutárním městem Ostrava a shora uvedenými fyzickými 

osobami 

  

2) ukládá 

  
náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., MBA, T: 24.06.2020 

 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 

  
 

RM_M 67 
Udělení předchozího souhlasu s nabytím daru do vlastnictví právnické 
osoby Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, 
příspěvková organizace, IČO 70631808, se sídlem Hladnovská 751/119, 
712 00 Ostrava - Muglinov 
  
Usnesení číslo: 04095/RM1822/61 

(zn.předkl.) 
41 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

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

do vlastnictví právnické osoby Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením 

Ostrava, příspěvková organizace, IČO 70631808, se sídlem Hladnovská 751/119, 712 00 

Ostrava - Muglinov, ve výši 7 425,00 Kč (dle přílohy č. 1 předloženého materiálu) 

  

2) ukládá 

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

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

usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 09.06.2020 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
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RM_M 68 
Návrh na vyřazení a likvidaci neupotřebitelných movitých věcí 
statutárního města Ostravy, předaného k hospodaření právnické osobě 
Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava,        
IČO 70631808, se sídlem Hladnovská 751/119, 712 00 Ostrava - Muglinov 
  
Usnesení číslo: 04096/RM1822/61 

(zn.předkl.) 
41 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
návrhem na vyřazení a likvidaci neupotřebitelných movitých věcí statutárního města Ostravy, 

předaných k hospodaření právnické osobě Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním 

postižením Ostrava, IČO 70631808, se sídlem Hladnovská 751/119, 712 00 Ostrava - Muglinov, 

v celkové pořizovací ceně 1 009 297,35 Kč (příloha č. 1 předloženého materiálu) 

  

2) jmenuje 

  
členy likvidační komise k likvidaci movitých věcí: 

Předseda: Bc. Marek Lastovica, vedoucí ekonomického útvaru (Čtyřlístek) 

Členové: 

• Vratislav Prokop, vedoucí provozně technického útvaru (Čtyřlístek) 

• Martin Ondráček, vedoucí údržby (Čtyřlístek) 

• Lukáš Kellner, technický pracovník (Čtyřlístek) 

• Martina Lázničková, účetní (Čtyřlístek) 

• Bc. Vanda Štefková, účetní (Čtyřlístek) 

• Jozefína Rucká (majetkový odbor MMO) 

  

3) ukládá 

  
předsedovi komise 

vyhotovit zápis o provedení likvidace movitých věcí 

  

 Vyřizuje: Bc. Marek Lastovica, T: 30.06.2020 

 vedoucí ekonomického útvaru (Čtyřlístek) 
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RM_M 69 
Udělení předchozího souhlasu s nabytím daru do vlastnictví právnické 
osoby Domov pro seniory Iris, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková 
organizace, IČO 70631824, se sídlem Rybářská 1223/13, 709 00 Ostrava - 
Mariánské Hory 
  
Usnesení číslo: 04097/RM1822/61 

(zn.předkl.) 
41 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

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

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

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

ve výši 6 730,76 Kč (dle přílohy č. 1 předloženého materiálu). 

  

2) ukládá 

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

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

usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 09.06.2020 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
 

RM_M 70 
Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do vlastnictví právnické 
osoby Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace,        
IČO 00635162, se sídlem Nemocniční 898/20a, 728 80 Ostrava - Moravská 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 04098/RM1822/61 

(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 Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace,          

IČO 00635162, se sídlem Nemocniční 898/20a, 728 80 Ostrava - Moravská Ostrava, v celkové 

výši 208 415,00 Kč (příloha č. 1 předloženého materiálu) 
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2) ukládá 

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

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

usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 09.06.2020 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
 

RM_M 71 
Návrh na souhlas se stavebními úpravami, návrh na záměr města 
vypůjčit části pozemků v k. ú. Vítkovice, k. ú. Dubina u Ostravy a v k. ú. 
Hrabůvka, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 04099/RM1822/61 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se stavebními úpravami stávajících tramvajových tratí, které umožní maximální možnou 

traťovou rychlost tramvajových vlaků v obou směrech jízdy ze současných 60 km/hod.          

až na rychlost 80 km/hod., na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 3075/84 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 3595 - ostatní plocha, manipulační plocha, 

parc. č. 3734/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 3736/2 - ostatní plocha, dráha, 

parc. č. 3741/1 - ostatní plocha, dráha, 

parc. č. 3741/2 - ostatní plocha, dráha, 

parc. č. 3743/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 3770/12 - ostatní plocha, silnice, 

parc. č. 3770/13 - ostatní plocha, silnice, 

parc. č. 3770/14 - ostatní plocha, silnice, 

parc. č. 3770/16 - ostatní plocha, silnice, 

parc. č. 3778/8 - osatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 3778/19 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 3785/8 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

vše v k. ú. Svinov, obec Ostrava 

 

pro: 

Dopravní podnik Ostrava a. s. 

se sídlem Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

IČO 619 74757 
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v rámci stavby “Zvyšování rychlosti na tramvajových tratích” 

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

  

2) rozhodla 

  
o záměru města vypůjčit části pozemků: 

a) v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava 

- parc. č. 52/6 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 5 m2, 

- parc. č. 1189/24 - ostatní plocha, dráha o výměře 176 m2, 

- parc. č. 1189/25 - ostatní plocha, dráha o výměře 186 m2, 

- parc. č. 1335/52 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 8 m2, 

b) v k. ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava 

- parc. č. 100/11 - ostatní plocha, zeleň o výměře 202 m2, 

- parc. č. 100/13 - ostatní plocha, zeleň o výměře 915 m2, 

- parc. č. 100/81 - ostatní plocha, zeleň o výměře 436 m2, 

- parc. č. 100/83 - ostatní plocha, zeleň o výměře 948 m2, 

- parc. č. 100/94 - ostatní plocha, zeleň o výměře 65 m2, 

- parc. č. 100/96 - ostaní plocha, zeleň o výměře 454 m2, 

c) v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava 

- p. p. č. 371/91 - ostatní plocha, zeleň o výměře 546 m2, 

- p. p. č. 371/93 - ostatní plocha, dráha o výměře 1451 m2, 

- p. p. č. 371/94 - ostatní plocha, zeleň o výměře 552 m2, 

- p. p. č. 412/14 - ostatní plocha, dráha o výměře 124 m2, 

dle zákresu ve snímcích, které jsou přílohou č. 2 předloženého materiálu a zároveň si vyhrazuje 

právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

3) rozhodla 

  
o záměru města vypůjčit části pozemků: 

a) v k. ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava 

- parc. č. 100/11 - ostatní plocha, zeleň o výměře 44 m2, 

- parc. č. 100/13 - ostatní plocha, zeleň o výměře 212 m2, 

- parc. č. 100/81 - ostatní plocha, zeleň o výměře 117 m2, 

- parc. č. 100/83 - ostatní plocha, zeleň o výměře 243 m2, 

- parc. č. 100/94 - ostatní plocha, zeleň o výměře 23 m2, 

- parc. č. 100/96 - ostatní plocha, zeleň o výměře 144 m2, 

b) v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava 

- p. p. č. 371/91 - ostatní plocha, zeleň o výměře 128 m2, 

- p. p. č. 371/93 - ostatní plocha, dráha o výměře 176 m2, 

- p. p. č. 371/94 - ostatní plocha, zëleň o výměře 87 m2, 
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- p. p. č. 412/14 - ostatní plocha, dráha o výměře 18 m2, 

dle zákresu ve snímcích, které jsou přílohou č. 3 předloženého materiálu a zároveň si vyhrazuje 

právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
RM_M 72 
Souhlas s podstatnou změnou projektu “Rozvoj rovného přístupu       
ke vzdělávání ve městě Ostrava II”, která souvisí se změnou části V 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace, kde je uvedena navíc nová příloha č. 9 
  
Usnesení číslo: 04100/RM1822/61 

(zn.předkl.) 
91 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s podstatnou změnou v rámci projektu “Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava 

II”, která souvisí se změnou části V Rozhodnutí o poskytnutí dotace - závěrečné ustanovení,  

kde je uvedena navíc nová příloha č. 9 - Metodický dopis k Pravidlům pro žadatele a příjemce 

  

 
RM_M 73 
Návrh na uzavření dodatku č. 1 k pachtovní smlouvě ev. č. 0726/2020/MJ 
  
Usnesení číslo: 04101/RM1822/61 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně propachtovatele uzavřít dodatek č. 1 k pachtovní smlouvě ev. č. 0726/2020/MJ ze dne 

27. 2. 2020, jejímž předmětem je pronájem nemovitých věcí - pozemků v k.ú. Mošnov, obec 

Mošnov. 

s pachtýřem Družstvo vlastníků Polanka nad Odrou, IČO: 136 44 009, se sídlem                

K Vydralinám 114/5, Ostrava - Polanka nad Odrou. 725 25 Ostrava, 

 

ve znění dle přílohy č. 5 předloženého materiálu  za podmínky udělení souhlasu správce 

programu, kterým je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR  
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RM_M 74 
Návrh na neposkytnutí dotace spolku FC Vítkovice 1919, z.s. v rámci 
programu na podporu vrcholového sportu pro rok 2020 
  
Usnesení číslo: 04102/RM1822/61 

(zn.předkl.) 
60 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o neposkytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2020 v rámci 

programu na podporu vrcholového sportu solku FC Vítkovice 1919, z.s., IČO 22881425,        

se sídlem 30. dubna 560/11, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava na projekt “Systematická 

sportovní výchova dětí a mládeže a jejich přípravu na vrcholový sport v roce 2020” 

  

2) ukládá 

  
náměstkyni primátora Mgr. Andree Hoffmannové, PhD., 

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

dne 24.6.2020 

  

 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 24.06.2020 

 vedoucí odboru školství a sportu 

  
 

RM_M 75 
Žádosti o mimořádnou dotaci spolků HC VÍTKOVICE RIDERA, Akademie 
FC Baník Ostrava a 1. SC Vítkovice v oblasti vrcholového sportu 
  
Usnesení číslo: 04103/RM1822/61 

(zn.předkl.) 
91 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí mimořádné dotace ve výši 14 000 tis. Kč spolku HC VÍTKOVICE 

RIDERA, spolek, IČO: 60339799, se sídlem Ruská 3077/135, Zábřeh, 700 30 Ostrava         

na realizaci projektu “Zajištění udržitelné úrovně dlouhodobé sportovní činnosti dětí a mládeže 

hokejového klubu HC VÍTKOVICE RIDERA v návaznosti na zvýšené organizační nároky          

v souvislosti s pandemií choroby COVID-19” dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy předloženého 

materiálu a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace mezi statutárním 

městem Ostrava a shora uvedeným subjektem dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 
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2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí mimořádné dotace ve výši 14 000 tis. Kč spolku Akademie FC Baník 

Ostrava z. s., IČO: 02214270, se sídlem Bukovanského 1028/4, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava 

na realizaci projektu “Mimořádná finanční podpora činnosti Akademie FC Baník Ostrava         

v sezóně 20/21” dle přílohy č. 2 a důvodové zprávy předloženého materiálu a o uzavření 

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace mezi statutárním městem Ostrava a shora 

uvedeným subjektem dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí mimořádné dotace ve výši 950 tis. Kč spolku 1. SC Vítkovice z. s., 

IČO: 26588005, se sídlem Řecká 1473/1, Poruba, 708 00 Ostrava na realizaci projektu “Podpora 

činnosti vítkovického florbalového klubu v oblasti talentované mládeže a vrcholové sportovní 

činnosti výrazně reprezentující město Ostrava” dle přílohy č. 3 a důvodové zprávy předloženého 

materiálu a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace mezi statutárním 

městem Ostrava a shora uvedeným subjektem dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se: 

snižuje rozpočtová rezerva 

na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 28 000 tis. Kč 

snižují ostatní neinvestiční výdaje 

na § 3419, pol. 5901, ÚZ 7104, ORJ 161 o  950 tis. Kč 

zvyšují neinvestiční transfery 

na § 3419, pol. 5222, ORJ 161 o 28 950 tis. Kč 

  

5) ukládá 

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

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí a schválení návrhy dle bodů 1) až 4) tohoto usnesení 

na jeho zasedání dne 24.6.2020 

  

 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 24.06.2020 

 vedoucí odboru školství a sportu 
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RM_M 76 
Žádosti o finanční pomoc ve výši 20.000,00 Kč pro neziskové organizace 
ke zmírnění dopadů krizových opatření v souvislosti s epidemií 
COVID-19 
  
Usnesení číslo: 04104/RM1822/61 

(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 opatřením, kterým se: 

snižuje se rozpočtová rezerva 

na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 80 tis. Kč 

  

zvyšují se neinvestiční transfery o.p.s. 

na § 3900, pol. 5221, ÚZ 5213, ORJ 120 o 20 tis. Kč 

  

zvyšují se 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 
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 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 09.06.2020 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
5) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

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

na účty subjektů uvedených v žádostech o peněžitou pomoc 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 12.06.2020 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 77 
Návrh na uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ev. č. 1704/2012/MJ, 
návrh na souhlas s opravou fotbalového trávníku 
  
Usnesení číslo: 04105/RM1822/61 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ev. č. 1704/2012/MJ ze dne 26. 6. 2012, jejímž 

předmětem je pronájem: 

a) 

pozemku parc. č. 3628/2 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Stará Bělá,       

č. p. 1318, občanské vybavení, 

pozemku parc. č. 3628/11 - ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, 

pozemku parc. č. 3628/12 - ostatní plocha, jiná plocha, 

včetně venkovních úprav, trvalých porostů, součástí (hřiště pro kopanou) a příslušenství 

(přípojka kanalizace vč. šachtice na pozemku parc č. 3628/2, přípojka vody vč. vodoměrné šacht 

na pozemku aprc. č. 3628/2) 

sloupů pro osvětlení hřiště 6 ks na pozemku parc. č. 3628/11 

závlahového systému hřiště, který tvoří čerpací stanice, kanalizace, nádrž, dvě studny, drenáže, 

závlahové potrubí a trysky na pozemcích parc. č. 3628/11 a parc. č. 3628/6, 

b) věci movitých 

2 ks ocelového přístřešku na pozemcích parc. č. 3628/11 a parc. č. 3628/6 

18 ks ocelových lavic na pozemku parc. č. 3628/11 

2 ks fotbalových branek vč. ochranných sítí za brankami na pozemku parc. č. 3628/11, dřevěný 

přístřešek na pozemku parc. č. 3628/11 

hospodářská budova plechová na pozemku parc. č. 3628/12 

plot pletivový, ploch plechový vč. vrátek na pozemcích parc. č. 3628/11, parc. č. 3628/6 a parc. 

č. 3628/12 
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s nájemcem: 

FK Stará Bělá z. s. 

se sídlem Potoky 622/44, Stará Bělá, 724 00 Ostrava 

IČO 228 85 412, 

kterým se doplňuje čl. VI. Práva a povinnosti nájemce 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

2) souhlasí 

  
s realizací projektu “Oprava fotbalového trávníku FK Stará Bělá” na hrací ploše travnatého 

hřiště, tj. na pozemku parc. č. 3628/11 a parc. č. 3628/6 v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava 

pro nájemce: 

FK Stará Bělá z. s. 

se sídlem Potoky 622/44, Stará Bělá, 724 00 Ostrava 

IČO 228 85 412 

za podmínky, že financování tohoto projektu bude zajištěno z prostředků statutárního města 

Ostravy, státního rozpočtu a z vlastních zdrojů nájemce 

  

 
RM_M 78 
Návrh na nabytí nemovitých věcí v k. ú.Zábřeh-Hulváky, obec Ostrava, 
návrh na záměr města vypůjčit tyto nemovité věci 
  
Usnesení číslo: 04106/RM1822/61 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem nabýt bezúplatně nemovité věci, a to pozemky v k.ú. Zábřeh-Hulváky, obec Ostrava, 

a to: 

-  p.č.st. 4822, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba, 

-  p.p.č. 330/6 

od ČSS, z.s. - sportovně střelecký klub policie ČR Ostrava, se sídlem ul. 30. dubna 1682/24,   

702 00 Ostrava, IČO 654 97 660 a uzavřít darovací smlouvu, která je přílohou č. 2 předloženého 

materiálu 

  

2) rozhodla 

  
o záměru města vypůjčit nemovité věci na dobu neurčitou, a to pozemky v k. ú. Zábřeh-Hulváky, 
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obec Ostrava, a to : 

-  p.č.st. 4822, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba, 

-  p.p.č. 330/6 

ČSS, z.s. - sportovně střeleckému klubu policie ČR Ostrava, se sídlem ul. 30. dubna 1682/24, 

702 00 Ostrava, IČO 654 97 660 

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

od budoucího vypůjčitele ČSS, z.s. - sportovně střeleckého klubu policie ČR Ostrava, se sídlem 

ul. 30. dubna 1682/24, 702 00 Ostrava, IČO 654 97 660, a to darem 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 24.06.2020 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 79 
Úprava Statutu Fondu pro výstavbu nového koncertního sálu a použití 
finančních prostředků Fondu 
  
Usnesení číslo: 04107/RM1822/61 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 1948/ZM1418/30 
k usnesení č. 2327/ZM1418/36 
k usnesení č. 0573/ZM1822/9 
  
Rada města 

  
1) ruší 

  
své usnesení č. 03541/RM1822/52 ze dne 24.03.2020 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o úpravě Statutu fondu pro výstavbu nového koncertního sálu dle přílohy č. 2  

a důvodové zprávy předloženého materiálu 
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3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se: 

- s n i ž u j í 

  kapitálové výdaje na ORJ 160 

  § 3312, pol. 6901, ÚZ 1060           o 280 364 tis. Kč 

- z v y š u j í 

  kapitálové výdaje na ORJ 230 

  § 3312, pol. 6901, ÚZ 1060           o 280 364 tis. Kč 

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se: 

- s n í ž u j í 

kapitálové výdaje na ORJ 230 

§ 3312, pol. 6901, ÚZ 1060                          o 55 500 tis. Kč 

- z v ý š u j í 

kapitálové výdaje na ORJ 230 

§ 3312, pol. 6121, ÚZ 1060, ORG 8230        o 55 500 tis. Kč 

  

5) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout  o použití finančních prostředků Fondu pro výstavbu nového koncertního 

sálu způsobem dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

6) ukládá 

  
náměstkyni primátora Mgr. Zuzaně Bajgarové, 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí body 2) až 5) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Jan Šrámek, T: 24.06.2020 

 vedoucí odboru investičního 

  
 



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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RM_M 80 
Návrh programu 15. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 
dne 24. června 2020 
  
Usnesení číslo: 04108/RM1822/61 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem programu 15. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat ve středu 24. června 

2020 od 9:00 hodin ve velké zasedací síni Radnice města Ostravy dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu s úpravou 

  

 
RM_M 81 
Návrh na udělení plné moci, k zajištění potřebných povolení               
a rozhodnutí 
  
Usnesení číslo: 04109/RM1822/61 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření dohody o plné moci dle přílohy č. 1 předloženého materiálu mezi statutárním městem 

Ostrava a Architecture Acts s.r.o., se sídlem Raisova 8, 160 00 Praha 6, IČ: 036 20 620,            

a to k zastupování statutárního města Ostravy v rámci plnění smlouvy o dílo na vytvoření návrhu 

stavby, poskytnutí licence a o poskytování služeb architekta, ev.č. 3591/2019/LPO 

  

 
RM_M 82 
Návrh na uzavření dodatků k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí 
účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 04110/RM1822/61 

(zn.předkl.) 
91 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o prodloužení termínu čerpání poskytnutých dotací do 31.12.2020 žadatelům dle 

přílohy č. 1  a důvodové zprávy předloženého materiálu a o uzavření Dodatku č. 1 

k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy  



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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se shora uvedenými žadateli dle přílohy č. 2 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o neprodloužení termínu čerpání poskytnuté dotace do 31.12.2020 žadateli č. 5) 

TRIKAM s.r.o. dle přílohy č. 1  a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o možnosti čerpání dotace na náklady spojené s přípravou zrušené akce 

žadatelům dle přílohy č. 3  a důvodové zprávy předloženého materiálu a o uzavření Dodatku č. 1 

k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy  

se shora uvedenými žadateli dle přílohy č. 6 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

4) ukládá 

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

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrhy dle bodů 1) až 3) tohoto usnesení na jeho 

zasedání dne 24.06.2020 

  

 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 24.06.2020 

 vedoucí odboru školství a sportu 

  
 

RM_M 83 
Návrh na poskytnutí dotací na podporu tělovýchovy a sportu z rozpočtu 
statutárního města Ostravy pro období 2020 - 2021 
  
Usnesení číslo: 04111/RM1822/61 

(zn.předkl.) 
60 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

vyhradit si rozhodnutí o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy        

pro období 2020 - 2021 v rámci programu na podporu tělovýchovy a sportu ve výši do 50 tis. Kč 

žadatelům uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu 

2) doporučuje 



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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zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy pro období 

2020 - 2021 v rámci programu na podporu tělovýchovy a sportu žadatelům ve výši a účelech,  

jak je uvedeno v příloze č. 1 předloženého materiálu 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o neposkytnutí účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy pro období 

2020 - 2021 v rámci programu na podporu tělovýchovy a sportu žadatelům o účelovou 

dotaci uvedeným v příloze č. 2  a dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí účelových dotací ve znění         

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu mezi statutárním městem Ostrava a příjemci účelových 

dotací dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

5) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

snižují ostatní neinvestiční výdaje 

na § 3419, pol. 5901, ÚZ 7104, ORJ 161 o  6 454 tis. Kč 

zvyšují investiční transfery 

na § 3419, pol. 6322, ÚZ 7104, ORJ 161 o 4 014 tis. Kč 

zvyšují neinvestiční transfery 

na § 3419, pol. 5213, ÚZ 7104, ORJ 161 o 100 tis. Kč 

na § 3419, pol. 5222, ÚZ 7104, ORJ 161 o 2 340 tis. Kč 

  

6) ukládá 

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

předložit návrh dle bodů 1) - 5) tohoto usnesení k rozhodnutí a ke schválení zastupitelstvu města 

na jeho jednání dne 24.6.2020 

  

 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 24.06.2020 

 vedoucí odboru školství a sportu 



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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RM_VZ 6 
Smlouva o centralizovaném zadávání - dodávky ochranného 
zdravotnického materiálu 
  
Usnesení číslo: 04112/RM1822/61 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
návrh smlouvy o centralizovaném zadávání, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,            

k připravované veřejné zakázce na dodávky ochranného zdravotnického materiálu mezi 

statutárním městem Ostrava, v pozici centrálního zadavatele, a právnickými osobami 

statutárním městem Ostrava zřízenými či založenými, v pozici pověřujících zadavatelů  

  

 
RM_VZ 7 
Veřejná zakázka „Mobilní telefonie 2021 - 2024“ poř. č. 39/2020 
  
Usnesení číslo: 04113/RM1822/61 

(zn.předkl.) 
84 

  
k usnesení č. 03553/RM1822/52 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na základě zprávy o hodnocení nabídek, která je přílohou č. 1 předloženého materiálu, o výběru 

dodavatele hlasových a datových mobilních telekomunikačních služeb prostřednictvím GSM 

sítě mobilního operátora pro statutární město Ostravu, městské obvody a ostatní městské 

organizace, a to účastníka: 

O2 Czech Republic a.s. 

IČO: 601 93 336 

se sídlem: Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 

za nejvýše přípustné jednotkové ceny bez DPH dle přílohy č. 2 předloženého materiálu - Ceny 

účastníka O2 Czech Republic a.s. předložené v e-aukci 

  

 
 


