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Přehled usnesení rady m ěsta dle čísel ze dne: 16.06.2020  
  
Číslo usnesení  
  

Materiál  Název zn.předkl . 

04114/RM1822/62 RM_M 0 Schválení programu 62. schůze rady města konané 
dne 16.06.2020 

35 

04115/RM1822/62 RM_M 89 Návrh na nabytí movité věci - Dětského pavilonu 
„stanu” od Města Litomyšl 

08 

04116/RM1822/62 RM_MZP 9 Převod akcií společnosti EKOVA ELECTRIC a.s. 45 
04117/RM1822/62 RM_VH 1 Výkon působnosti valné hromady obchodní 

společnosti Krematorium Ostrava, a.s. 
45 

04118/RM1822/62 RM_VH 2 Návrh na zahájení realizace projektu Rozvoj 
vodíkové mobility v podmínkách DPO 

07 

04119/RM1822/62 RM_VH 3 Výkon působnosti valné hromady obchodní 
společnosti Sportovní a rekreační zařízení města 
Ostravy, s.r.o 

45 

04120/RM1822/62 RM_VH 4 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 
společnosti Ostravské komunikace, a.s. 

45 

04121/RM1822/62 RM_VH 5 Výkon působnosti valné hromady obchodní 
společnosti Opravy a údržba komunikací Ostrava, 
s.r.o. 

45 

04122/RM1822/62 RM_M 1 Uzavření Smlouvy o účtu s Českou národní bankou 
pro oddělenou evidenci, sledování příjmů a výdajů 
spojených s projektem – Zvýšení propustnosti 
křižovatek v Ostravě 

07 

04123/RM1822/62 RM_M 2 Návrh na záměr města prodat/neprodat pozemky 
v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

08 

04124/RM1822/62 RM_M 3 Návrh na záměr města pronajmout nemovité věci 
v k. ú. Moravská Ostrava a k. ú. Čeladná 

08 

04125/RM1822/62 RM_M 4 Návrh na uplatnění smluvních pokut a žádost 
občana o splátkový kalendář 

28 

04126/RM1822/62 RM_M 5 Výměna a přemístění kamer na křižovatce 
Výškovická x U Studia pro rok 2020 

09 

04127/RM1822/62 RM_M 6 Souhlas s podáním žádosti o dofinancování 
sociálních služeb pro rok 2020 v rámci Podmínek 
dotačního programu na podporu poskytování 
sociálních služeb a způsobu rozdělení a čerpání 
dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu 

50 

04128/RM1822/62 RM_M 7 Návrh na výkup částí pozemků v k. ú. Přívoz, obec 
Ostrava 

08 

04129/RM1822/62 RM_M 8 Zahájení přípravy a podání žádosti o dotaci pro 
projekt “Zprostředkující subjekt ITI ostravské 
aglomerace III.” 

21 

04130/RM1822/62 RM_M 9 Návrh na záměr města směnit nemovité věci v k. ú. 
Nová Bělá, návrh na záměr města prodat nemovité 
věci v k. ú. Výškovice u Ostravy, vše obec Ostrava 

08 

04131/RM1822/62 RM_M 10 Návrh na záměr města prodat nemovitou věc v k. ú. 
Krásné Pole, obec Ostrava 

08 
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04132/RM1822/62 RM_M 11 Návrh na záměr města neprodat nemovité věci 
v k. ú. Zábřeh nad Odrou a v k. ú. Třebovice 
ve Slezsku, návrh na záměr města prodat 
nemovitou věc v k. ú. Poruba, vše obec Ostrava 

08 

04133/RM1822/62 RM_M 12 Souhlas s podáním žádosti o nadační příspěvek 
v rámci grantového řízení Oranžové hřiště 2020 
vyhlášeného Nadací ČEZ na projekt Víceúčelové 
veřejně přístupné sportoviště u ZŠ J. Valčíka 
v Ostravě-Porubě v rámci grantového řízení 
Oranžové hřiště 2020 

50 

04134/RM1822/62 RM_M 13 Souhlas s podáním žádosti o dočerpání finančních 
prostředků pro rok 2020 v rámci Podmínek 
dotačního Programu na podporu poskytování 
sociálních služeb a způsobu rozdělení a čerpání 
dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu 

50 

04135/RM1822/62 RM_M 14 Uzavření smluv o poskytnutí účelové neinvestiční 
dotace společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. 

09 

04136/RM1822/62 RM_M 16 Návrh na souhlas s umístěním vedení přípojky NN 
včetně rozpojovací skříně a uzavření smlouvy 
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
k pozemku ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a. s. 

08 

04137/RM1822/62 RM_M 17 Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění 
a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 21/2019 
o místním poplatku z pobytu 

07 

04138/RM1822/62 RM_M 18 Rozdělení výnosů daně z hazardních her 
a ze zrušených odvodů 

07 

04139/RM1822/62 RM_M 19 Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění 
a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 18/2019 
o místním poplatku za užívání veřejného 
prostranství 

07 

04140/RM1822/62 RM_M 20 Návrh na snížení účelové dotace z rozpočtu 
statutárního města Ostravy k částečnému krytí 
provozních a osobních nákladů roku 2020 
obchodní společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. 

91 

04141/RM1822/62 RM_M 21 Návrh nenabýt kanalizaci cizího vlastníka v k. ú. 
Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava 

08 

04142/RM1822/62 RM_M 22 Návrh koupit nemovité věci v k. ú. Radvanice, 
obec Ostrava, návrh na záměr města prodat 
spoluvlastnický podíl na nemovité věci v k. ú. 
Podivín, obec Podivín 

08 

04143/RM1822/62 RM_M 24 Návrh na záměr města prodat, návrh na záměr 
města neprodat a darovat pozemky v k. ú. 
Moravská Ostrava, obec Ostrava (ul. Cihelní 
a Vítězná) 

08 

04144/RM1822/62 RM_M 25 Vzdání se funkce přísedící Okresního soudu 
v Ostravě 

21 
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04145/RM1822/62 RM_M 26 ITI ostravské aglomerace - výzvy k předkládání 
projektových záměrů 

38 

04146/RM1822/62 RM_M 27 Souhlas se změnou přijaté dotace z Operačního 
programu Životní prostředí pro projekt „Zeleň 
v areálu bývalého koupaliště v Radvanicích” 

50 

04147/RM1822/62 RM_M 28 Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění 
a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 19/2019 
o místním poplatku ze psů 

07 

04148/RM1822/62 RM_M 29 Povolení výjimky ze stavební uzávěry vymezené 
kolem starého důlního díla „Světlík I“ v k. ú. 
Petřkovice u Ostravy 

89 

04149/RM1822/62 RM_M 30 Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění 
a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 20/2019 
o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů 

07 

04150/RM1822/62 RM_M 31 Úprava rozpočtu 07 
04151/RM1822/62 RM_M 32 Návrh na nevydání souhlasu s nabytím nemovité 

věci v k.ú. Záblatí u Bohumína, obec Bohumín 
08 

04152/RM1822/62 RM_M 33 Návrh na záměr města prodat pozemek 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy v k. ú. 
Mošnov, obec Mošnov 

08 

04153/RM1822/62 RM_M 34 Návrh darovat nemovité věci, návrh přijmout 
darem nemovitou věc, návrh na její svěření 
městskému obvodu Poruba a návrh na uzavření 
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, 
vše k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava 

08 

04154/RM1822/62 RM_M 35 Návrh na schválení změn termínů konání 
akcí v oblasti kultury s finanční podporou SMO 
pro rok 2020, návrh na uzavření dodatků 
k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí dotací, 
návrh na úpravu podmínek čerpání poskytnutých 
transferů 

60 

04155/RM1822/62 RM_M 36 Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 
č. 2747/2019/KVA/VZKÚ - veřejná zakázka 
„Koncepce rozvoje kultury SMO”, 
poř. č. 151/2019 

87 

04156/RM1822/62 RM_M 37 Žádosti o poskytnutí neinvestiční účelové dotace, 
neinvestiční účelový příspěvek a navýšení 
poskytnuté neinvestiční účelové dotace v oblasti 
kultury 

60 

04157/RM1822/62 RM_M 38 Návrh na poskytnutí investičního a účelového 
neinvestičního příspěvku právnické osobě Městská 
nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, 
z Fondu pro rozvoj Městské nemocnice Ostrava 

40 

04158/RM1822/62 RM_M 39 Návrh na poskytnutí účelových dotací a příspěvků 
z rozpočtu statutárního města Ostravy na podporu 
cizojazyčné výuky pro školní rok 2020/2021 

60 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

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 5/119 
  

04159/RM1822/62 RM_M 40 Návrh na personální změnu v komisi pro vzdělání, 
vědu a výzkum rady města 

28 

04160/RM1822/62 RM_M 41 Poskytnutí účelových neinvestičních dotací 
a příspěvků z Fondu pro děti ohrožené znečištěním 
ovzduší na ozdravné pobyty v období 
od 01.11.2020 do 30.04.2021 

80 

04161/RM1822/62 RM_M 42 Programy na podporu sportu z rozpočtu 
statutárního města Ostravy pro rok 2021 

60 

04162/RM1822/62 RM_M 43 Oznámení o projednávání návrhu II. Zprávy 
o uplatňování územního plánu Vratimov 

89 

04163/RM1822/62 RM_M 44 Souhlas s uzavřením „Smlouvy o poskytnutí 
dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje” 
v souvislosti s realizací projektu CLAIRO 

38 

04164/RM1822/62 RM_M 45 Návrh na souhlas s umístěním SO v pozemcích 
v k. ú. Poruba, obec Ostrava, návrh na uzavření 
smlouvy o výpůjčce k nemovitým věcem v k. ú. 
Poruba, obec Ostrava a návrh na uzavření nájemní 
smlouvy k části pozemku v k. ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava 

08 

04165/RM1822/62 RM_M 46 Návrh na souhlas s umístěním stav. objektů, 
uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti, nájemních smluv 

08 

04166/RM1822/62 RM_M 48 Programy na podporu školství a podporu 
vzdělávání a talentmanagementu z rozpočtu 
statutárního města Ostravy na rok 2021 

91 

04167/RM1822/62 RM_M 49 Návrh prodat bytovou jednotku v k. ú. Dubina 
u Ostravy, obec Ostrava 

08 

04168/RM1822/62 RM_M 50 Návrh na záměr města prodat a neprodat nemovité 
věci v k. ú. Heřmanice a k. ú. Slezská Ostrava, obec 
Ostrava, návrh na záměr města prodat 
spoluvlastnický podíl nemovitých věcí v k. ú. 
Studénka nad Odrou, obec Studénka 

08 

04169/RM1822/62 RM_M 51 Návrh přijmout darem nemovité věci v k. ú. Stará 
Plesná, obec Ostrava 

08 

04170/RM1822/62 RM_M 52 Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě 
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace 
č.0614/2020/KP spolku Jagello 2000 na pořádání 
Dnů NATO v Ostravě & Dnů Vzdušných sil 
Armády České republiky 2020 

01 

04171/RM1822/62 RM_M 53 Návrh na uzavření dodatku č. 5 ke „Smlouvě 
o výpůjčce” s Moravskoslezským krajem 

08 

04172/RM1822/62 RM_M 54 Návrh na souhlas s umístěním oplocení 
na pozemcích ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy, návrh na uzavření smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti a návrh na uzavření 
nájemní smlouvy s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR 

08 

04173/RM1822/62 RM_M 55 Žádost o mimořádnou dotaci spolku AKADEMIE 
MFK VÍTKOVICE, z. s. 

91 
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04174/RM1822/62 RM_M 56 Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, 
příspěvková organizace - návrh na zvýšení 
vstupného, převod finančních prostředků 
z rezervního fondu do fondu investic, změna 
darovací smlouvy 

33 

04175/RM1822/62 RM_M 57 Aktualizace Akčního plánu Strategického plánu 
rozvoje města Ostravy na období 2017-2023 
a vyhodnocení hlavních ukazatelů Strategického 
plánu pro rok 2019 

38 

04176/RM1822/62 RM_MZP 1 Projednání vybraných bodů řádné valné hromady 
obchodní společnosti Společnost pro využití letiště 
Ostrava-Mošnov a.s. 

90 

04177/RM1822/62 RM_MZP 2 Návrh na poskytnutí odměny za rok 2019 řediteli 
Zoologické zahrady a botanického parku Ostrava, 
příspěvkové organizace 

33 

04178/RM1822/62 RM_MZP 3 Projednání vybraných bodů řádné valné hromady 
obchodní společnosti Moravskoslezské inovační 
centrum Ostrava, a.s. 

07 

04179/RM1822/62 RM_MZP 4 Návrh na úpravu platů ředitelů příspěvkových 
organizací v oblasti zdravotnictví a sociální péče 

32 

04180/RM1822/62 RM_MZP 5 Projednání vybraných bodů řádné valné hromady 
obchodní společnosti Koordinátor ODIS s.r.o. 

07 

04181/RM1822/62 RM_MZP 6 Návrh na poskytnutí odměn za rok 2019 ředitelům 
příspěvkových organizací zřízených statutárním 
městem Ostrava v oblasti školství 

31 

04182/RM1822/62 RM_MZP 7 Projednání vybraných bodů řádné valné hromady 
obchodní společnosti Garáže Ostrava, a.s. 

07 

04183/RM1822/62 RM_MZP 8 Návrh na poskytnutí odměny za rok 2019 ředitelům 
příspěvkových organizací - Firemní školky města 
Ostravy, příspěvkové organizace a Městského 
ateliéru prostorového plánování a architektury, 
příspěvkové organizace 

35 

04184/RM1822/62 RM_VZ 1 Veřejná zakázka „Stavby VO - TDO II.”, 
poř. č. 082/2020 

05 

04185/RM1822/62 RM_VZ 2 Veřejná zakázka „Rekonstrukce a rozšíření 
kanalizace Kunčice a Kunčičky (PD+AD+IČ)”, 
poř. č. 195/2019 

05 

04186/RM1822/62 RM_M 58 Návrh na zřízení služebností a uzavření smlouvy 
o zřízení služebnosti pro oprávněného CETIN a.s. 

08 

04187/RM1822/62 RM_M 59 Návrh koupit nemovité věci v k. ú. Michálkovice 
a k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 

08 

 

 

 

 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

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 7/119 
  

04188/RM1822/62 RM_M 60 Návrh na poskytnutí investiční účelové dotace 
na projekt Rekonstrukce IT, dětské hřiště - hradní 
nádvoří a hradní terasa Lučina s občerstvením 
a neinvestiční účelové dotace na projekt 
Návštěvnická karta OVA card a návrh na uzavření 
dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí 
účelové investiční dotace č. 3183/2019/KP 
společnosti Černá louka s.r.o. 

01 

04189/RM1822/62 RM_M 61 Žádost společnosti Janáčkův máj, o.p.s., o změnu 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové 
dotace z rozpočtu statutárního města Ostrava, 
ev. č. 3590/2019/KVA a uzavření Dodatku č. 1 

87 

04190/RM1822/62 RM_M 62 Návrh k rozhodnutí o výběru dodavatele 
na zpracování zahradně-architektonické studie 
„Revitalizace Tylova sadu” 

38 

04191/RM1822/62 RM_M 63 Návrh na vzájemné darování nemovitých věcí mezi 
statutárním městem Ostrava a Moravskoslezským 
krajem, návrh svěřit nemovité věci městskému 
obvodu, vše v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec 
Ostrava, návrh uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě 
o zřízení služebnosti inženýrské sítě k pozemkům 
v k. ú. Zábřeh nad Odrou 

08 

04192/RM1822/62 RM_M 64 Návrh na uložení odvodů z investičních fondů 
a zvýšení neinvestičních příspěvků na provoz 
městským příspěvkovým organizacím z oblasti 
kultury na krytí dopadů legislativních změn 
na osobní náklady 

87 

04193/RM1822/62 RM_M 65 Návrh na uzavření Směnné smlouvy k nemovitým 
věcem v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava 
se společností Lidl Česká republika v.o.s. 

08 

04194/RM1822/62 RM_M 66 Návrh směnit nemovité věci v k. ú. Horní Datyně, 
obec Vratimov a v k. ú. Krásná pod Lysou Horou, 
obec Krásná za nemovité věci v k. ú. Stará Bělá, 
v k. ú. Výškovice u Ostravy, v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou, v k. ú. Pustkovec a v k. ú. 
Poruba-sever, vše obec Ostrava 

08 

04195/RM1822/62 RM_M 67 Návrh koupit nemovité věci v k. ú. Přívoz, obec 
Ostrava a v k. ú. Vřesina u Bílovce, obec Vřesina 

08 

04196/RM1822/62 RM_M 68 Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k. ú. 
Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava 

08 

04197/RM1822/62 RM_M 69 Předchozí souhlas rady města k nabytí nemovitostí 
do majetku města 

89 

04198/RM1822/62 RM_M 70 Návrh na jmenování nového zástupce statutárního 
města Ostravy do Sdružení pro výstavbu 
komunikace I/11 - I/57 a do Partnerství 
pro městskou mobilitu 

09 
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04199/RM1822/62 RM_M 71 Žádosti spolků Sdružení sportovních klubů 
Vítkovice, z. s. a Ostrava Chess z. s. o prodloužení 
termínu čerpání dotace a prodloužení termínu 
pro dodání vyúčtování plynoucí z Veřejnoprávních 
smluv č. 0283/2020/ŠaS a č. 0285/2020/ŠaS 

91 

04200/RM1822/62 RM_M 72 Návrh na vystavení pověření k zastupování 
statutárního města Ostrava pro společnost 
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava 
a.s., ve věci zajištění platnosti stávajících 
rozhodnutí k vypouštění odpadních vod do vod 
povrchových v Průmyslové zóně Mošnov 

84 

04201/RM1822/62 RM_M 73 Změna Rozhodnutí o poskytnutí dotace 
pro projekt Zprostředkující subjekt ITI ostravské 
aglomerace II. 

21 

04202/RM1822/62 RM_M 74 Pověření členky zastupitelstva města paní 
Mgr. Lucie Foldynové, k přijímání projevu vůle 
snoubenců, že spolu vstupují do manželství, 
a stanovení užívání závěsného odznaku se státním 
znakem České republiky při významných 
příležitostech a občanských obřadech ve správním 
obvodu statutárního města Ostravy touto členkou 
zastupitelstva města 

21 

04203/RM1822/62 RM_M 75 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 

38 

04204/RM1822/62 RM_M 76 Návrh přijmout darem pozemky v k. ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava (ul. Zelená) od MSK 

08 

04205/RM1822/62 RM_M 77 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce části 
pozemku v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

08 

04206/RM1822/62 RM_M 78 Návrh na změnu stanov zájmového sdružení 
právnických osob OSTRAVA BEZPEČNÁ 
DOPRAVA!!! 

28 

04207/RM1822/62 RM_M 79 Návrh koupit nemovité věci v k. ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava 

08 

04208/RM1822/62 RM_M 80 Návrh bezúplatně nabýt spoluvlastnický podíl 
na nemovité věci v k. ú. Koblov a nemovitou věc 
v k. ú. Poruba, obec Ostrava, návrh koupit 
spoluvlastnické podíly na nemovité věci v k. ú. 
Koblov, obec Ostrava 

08 

04209/RM1822/62 RM_M 81 Návrh schválení žádostí o peněžitou pomoc 
do výše 100 000 Kč pro zmírnění dopadů 
krizového opatření v souvislosti s epidemií 
COVID-19 

38 

04210/RM1822/62 RM_M 82 Návrh prodat nemovité věci v k. ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava - převod v ploše 
pojmenované SLZA 

08 
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04211/RM1822/62 RM_M 83 Návrh na uzavření dodatku k veřejnoprávní 
smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu 
statutárního města Ostravy a návrh na uzavření 
dodatku k memorandu o spolupráci při uspořádání 
olympijského festivalu 

91 

04212/RM1822/62 RM_M 84 Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě 
o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního 
města Ostravy na Rekonstrukci Sportovního areálu 
Poruba - I. etapa 

45 

04213/RM1822/62 RM_M 85 Návrh na vstup statutárního města Ostrava 
do spolku Spolek na podporu sportu, dětí 
a mládeže, z. s. 

28 

04214/RM1822/62 RM_M 87 Účelová rezerva ke krytí výpadku sdílených daní 07 
04215/RM1822/62 RM_M 88 Návrh na zapojení volných zdrojů u základního 

běžného účtu do rozpočtu statutárního města 
Ostravy - účelové rezervy ke krytí výpadku 
sdílených daní 

07 

04216/RM1822/62 RM_MZP 
10 

Návrh na projednání záležitosti v SPZ Ostrava - 
Mošnov 

08 

04217/RM1822/62 RM_MZP 
11 

Návrh organizačních změn v rámci Magistrátu 
města Ostravy a návrh na úpravu počtu funkčních 
míst odboru územního plánování a stavebního řádu 
a odboru kanceláře primátora 

36 

04218/RM1822/62 RM_VZ 3 Zadání veřejné zakázky malého rozsahu 
na realizaci „Ozelenění terminálu Dubina” 

84 

04219/RM1822/62 RM_VZ 4 Veřejná zakázka „Nákup obuvi”, poř. č. 057/2020 25 
04220/RM1822/62 RM_VZ 5 Veřejná zakázka „Nákup bund”, poř. č. 058/2020 25 
04221/RM1822/62 RM_VZ 6 Zadání veřejné zakázky malého rozsahu 

na provedení projektu „Využití prostranství 
na Masarykově náměstí” v k. ú. Moravská Ostrava 
v režimu in-house 

84 

  
Materiály, které byly staženy: 
  

Materiál  
  

Název zn.předkl.  

 RM_M 23 Návrh na záměr města prodat pozemky v k. ú. 
Moravská Ostrava, obec Ostrava (ul. Válcovní 
a ul. Pohraniční) 

08 

 RM_M 15 Strategie ITI ostravské aglomerace - plnění 
a změny 

38 

 RM_M 86 Návrh na záměr města prodat nemovitou věc v k. ú. 
Moravská Ostrava, obec Ostrava 

08 

 RM_M 47 Návrh na změnu dodatku ke Smlouvě o dílo 
„Průzkum spokojenosti uživatelů pobytových 
sociálních služeb” 

86 
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RM_M 0 
Schválení programu 62. sch ůze rady m ěsta konané dne 16.06.2020 
  
Usnesení číslo: 04114/RM1822/62 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

program 62. schůze rady města konané dne 16.06.2020 

  
 

RM_M 89 
Návrh na nabytí movité v ěci - Dětského pavilonu „stanu” od M ěsta 
Litomyšl 
  
Usnesení číslo: 04115/RM1822/62 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

nabýt movitou věc  Dětský pavilon „stan” za účelem vybudování dětského hřiště, 
která bude  umístěna na Masarykově náměstí, tj. v centrální části města v jeho klidové zóně 

a učinit nabídku ve výši 1.100.000,00 Kč, přičemž orientační náklady na demontáž stanu 
na Zámeckém návrší v Litomyšli a jeho přepravu a montáž na výše uvedené  místo 
činí  cca 700.000,00 Kč včetně DPH 

prodávajícímu 
Městu Litomyšl, se sídlem Bří Šťastných 1000, 
570 20 Litomyšl, IČO: 00276944 

  
2) svěřuje 
  

pravomoc Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím vedoucího odboru majetkového 
podepsal nabídku na odkup Dětského pavilonu „stanu” dle přílohy č. 1C předloženého materiálu 
s úpravou 
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RM_MZP 9 
Převod akcií spole čnosti EKOVA ELECTRIC a.s. 
  
Usnesení číslo: 04116/RM1822/62 

(zn.předkl.) 
45 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

určit, že subjektem, na který bude společností Dopravní podnik Ostrava a.s., IČO: 619 74 757, 
se sídlem Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, převedeno 100% akcií 
společnosti EKOVA ELECTRIC a.s., IČO: 28642457, se sídlem Martinovská 3244/42,
Martinov, 723 00 Ostrava, bude společnost ŠKODA TRANSPORTATION a.s.,            
IČO: 62623753, se sídlem Emila Škody 2922/1, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, a to za podmínek 
uvedených v přílohách č. 1 až 12 předloženého materiálu 

  
2) ukládá 
  

primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 
předložit zastupitelstvu města návrh dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Daniel Morys, MBA, T: 24.06.2020
 předseda představenstva obchodní společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. 
  

 
RM_VH 1 
Výkon působnosti valné hromady obchodní spole čnosti Krematorium 
Ostrava, a.s. 
  
Usnesení číslo: 04117/RM1822/62 

(zn.předkl.) 
45 

  
v působnosti valné hromady podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., 
o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění 
pozdějších předpisů, obchodní společnosti Krematorium Ostrava, a.s., se sídlem 
Těšínská 710, Ostrava-Slezská Ostrava, PSČ 710 07, IČO: 25393430, jejíž jediným 
akcionářem je statutární město Ostrava 

Rada města 

 1) projednala 
  

zprávu o verifikaci stanovení prémií a bonusu za rok 2019 a vyhodnocení účinnosti motivačního 
systému odměňování člena TOP managementu společnosti Krematorium Ostrava, a.s. 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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2) schvaluje 
  

doplatek prémií a bonusu členovi TOP managementu obchodní společnosti Krematorium 
Ostrava, a.s. dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
3) schvaluje 
  

auditovanou účetní závěrku obchodní společnosti Krematorium Ostrava, a.s. za rok 2019 
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
4) schvaluje 
  

zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku obchodní společnosti 
Krematorium Ostrava, a.s. za rok 2019 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
5) schvaluje 
  

výroční zprávu obchodní společnosti Krematorium Ostrava, a.s. za rok 2019, jejíž součástí 
je zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou za rok 2019, vše dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu 

  
6) schvaluje 
  

zprávu o činnosti dozorčí rady obchodní společnosti Krematorium Ostrava, a.s. za rok 2019 
(ve formě zprávy předsedy dozorčí rady) dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
7) rozhodla 
  

o rozdělení zisku obchodní společnosti Krematorium Ostrava, a.s. za rok 2019 dle důvodové 
zprávy a v souladu s přílohou č. 4 předloženého materiálu 

  
8) určuje 
  

obchodní společnosti Krematorium Ostrava, a.s., se sídlem Těšínská 710, Ostrava-Slezská 
Ostrava, PSČ 710 07, IČO: 25393430, pro rok 2020 za auditora společnost CMC Audit, s.r.o., 
zastupovanou Ing. Martinem Coufalem, se sídlem Martinovská 3168/48, Ostrava-Martinov, 
PSČ 723 00, IČO: 25857932, v rozsahu dle důvodové zprávy předloženého materiálu 
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RM_VH 2 
Návrh na zahájení realizace projektu Rozvoj vodíkov é mobility 
v podmínkách DPO 
  
Usnesení číslo: 04118/RM1822/62 

(zn.předkl.) 
07 

  
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 61974757, 
jejímž jediným akcionářem je statutární město Ostrava 
  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s realizací projektu „Rozvoj vodíkové mobility v DPO” v rozsahu dle důvodové zprávy 
předloženého materiálu  

  
2) žádá 
  

předsedu představenstva společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. 
o zajištění realizace projektu „Rozvoj vodíkové mobility v DPO” v rozsahu dle  důvodové 
zprávy předloženého materiálu 

  
 

RM_VH 3 
Výkon p ůsobnosti valné hromady obchodní spole čnosti Sportovní 
a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o 
  
Usnesení číslo: 04119/RM1822/62 

(zn.předkl.) 
45 

  
v působnosti valné hromady podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona o obchodních 
korporacích č. 90/2012 Sb., obchodní společnosti Sportovní a rekreační zařízení města 
Ostravy, s.r.o., se sídlem Ostrava - Poruba, Čkalovova 6144/20, PSČ 708 00, 
IČO 25385691, 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 
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2) schvaluje 
  

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

  
3) schvaluje 
  

zprávu o podnikatelské činnosti obchodní společnosti Sportovní a rekreační zařízení města 
Ostravy, s.r.o. za rok 2019 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
4) schvaluje 
  

auditovanou účetní závěrku obchodní společnosti Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, 
s.r.o. za rok 2019 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
5) schvaluje 
  

výroční zprávu za rok 2019 obchodní společnosti Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, 
s.r.o., jejíž součástí je zpráva o propojených osobách, vše dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

  
6) projednala 
  

zprávu o činnosti dozorčí rady společnosti Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. 
za rok 2019 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
7) rozhodla 
  

o úhradě ztráty obchodní společnosti Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. 
za rok 2019 dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  
 

RM_VH 4 
Výkon p ůsobnosti valné hromady v obchodní spole čnosti Ostravské 
komunikace, a.s. 
  
Usnesení číslo: 04120/RM1822/62 

(zn.předkl.) 
45 

  
v působnosti valné hromady podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., 
o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), obchodní 
společnosti Ostravské komunikace, a.s., se sídlem Novoveská 1266/25, Ostrava-Mariánské 
Hory, PSČ 709 00, IČO: 25396544, jejíž jediným akcionářem je statutární město Ostrava 
  
Rada města 
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 1) projednala 
  

zprávu o provedení verifikace podnikatelského plánu pro rok 2020 a parametrů motivačního 
systému odměňování představenstva společnosti Ostravské komunikace, a.s. dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu 

  
2) schvaluje 
  

podnikatelský plán pro rok 2020 společnosti Ostravské komunikace, a.s. dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu 

  
3) určuje 
  

a souhlasí s motivačním systémem odměňování členů představenstva společnosti Ostravské 
komunikace, a.s. pro rok 2020 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
4) schvaluje 
  

dodatek č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce člena představenstva společnosti Ostravské 
komunikace, a.s. dle přílohy č. 2 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  
5) schvaluje 
  

dodatek č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce člena představenstva společnosti Ostravské 
komunikace, a.s. dle přílohy č. 3 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  
6) schvaluje 
  

dodatek č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce člena představenstva společnosti Ostravské 
komunikace, a.s. dle přílohy č. 4 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  
7) projednala 
  

zprávu o verifikaci stanovení prémií a bonusů za rok 2019 a vyhodnocení účinnosti motivačního 
systému odměňování členů TOP managementu obchodní společnosti Ostravské komunikace, 
a.s. dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  
8) schvaluje 
  

doplatek prémií a bonusů členů TOP managementu obchodní společnosti Ostravské 
komunikace, a.s. dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 
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9) schvaluje 
  

auditovanou účetní závěrku obchodní společnosti Ostravské komunikace, a.s. za rok 2019 
dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  
10) schvaluje 
  

zprávu o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti Ostravské komunikace, a.s. 
za rok 2019 dle příloh č. 6 a č. 7 předloženého materiálu 

  
11) schvaluje 
  

výroční zprávu obchodní společnosti Ostravské komunikace, a.s. za rok 2019, jejíž součástí 
je zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou, vše dle přílohy č. 6 předloženého 
materiálu 

  
12) schvaluje 
  

zprávu o činnosti dozorčí rady obchodní společnosti Ostravské komunikace, a.s. za rok 2019 
(ve formě „Úvodní slovo předsedy dozorčí rady Ostravských komunikací, a.s.”) dle přílohy č. 6 
předloženého materiálu 

  
13) rozhodla 
  

o rozdělení zisku obchodní společnosti Ostravské komunikace, a.s. za rok 2019 dle důvodové 
zprávy předloženého materiálu, v souladu s přílohou č. 9 

  
14) souhlasí 
  

s určením mzdy osoby blízké členu představenstva společnosti dle přílohy č. 10 a důvodové 
zprávy předloženého materiálu 

  
15) souhlasí 
  

s určením mzdy osoby blízké členu představenstva společnosti dle přílohy č. 11 a důvodové 
zprávy předloženého materiálu 
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16) ukládá 
  

představenstvu společnosti Ostravské komunikace, a.s., 
realizovat podnikatelské aktivity společnosti v souladu se schváleným podnikatelským plánem 
na rok 2020 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 Vyřizuje: Ing. Daniel Lyčka, T: 30.06.2021
 předseda představenstva obchodní společnosti Ostravské komunikace, a.s. 
  

 
RM_VH 5 
Výkon p ůsobnosti valné hromady obchodní spole čnosti Opravy 
a údržba komunikací Ostrava, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 04121/RM1822/62 

(zn.předkl.) 
45 

  
v působnosti valné hromady podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., 
o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), obchodní 
společnosti Opravy a údržba komunikací Ostrava, s.r.o., se sídlem Novoveská 1266/25, 
Ostrava-Mariánské Hory, PSČ 709 00, IČO: 060 94 899, jejíž jediným společníkem 
je statutární město Ostrava 
  
Rada města 
  
1) projednala 
  

zprávu o provedení verifikace podnikatelského plánu pro rok 2020 společnosti Opravy a údržba 
komunikací, s.r.o., dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) schvaluje 
  

podnikatelský plán na rok 2020 společnosti Opravy a údržba komunikací, s.r.o., 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
3) schvaluje 
  

účetní závěrku obchodní společnosti Opravy a údržba komunikací Ostrava, s.r.o., za rok 2019 
dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
4) schvaluje 
  

výroční zprávu obchodní společnosti Opravy a údržba komunikací Ostrava, s.r.o., za rok 2019, 
jejíž součástí je zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou, vše dle přílohy č. 3 
předloženého materiálu 
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5) schvaluje 
  

zprávu o podnikatelské činnosti a stavu majetku obchodní společnosti Opravy a údržba 
komunikací Ostrava, s.r.o., za rok 2019 dle příloh č. 3 a č. 4 předloženého materiálu 

  
6) schvaluje 
  

zprávu o činnosti dozorčí rady (ve formě „Úvodní slovo předsedy dozorčí rady”) obchodní 
společnosti Opravy a údržba komunikací Ostrava, s.r.o., za rok 2019 dle přílohy č. 3 
předloženého materiálu 

  
7) rozhodla 
  

o rozdělení zisku obchodní společnosti Opravy a údržba komunikací Ostrava, s.r.o., za rok 2019 
dle důvodové zprávy a přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  
8) ukládá 
  

jednateli společnosti Opravy a údržba komunikací, s.r.o., realizovat podnikatelské aktivity 
společnosti v souladu se schváleným podnikatelským plánem na rok 2020 dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu 

  
 Vyřizuje: Ing. Daniel Lyčka, T: 30.06.2021
 jednatel obchodní společnosti Opravy a údržba komunikací Ostrava, s.r.o.   
  

 
RM_M 1 
Uzavření Smlouvy o ú čtu s Českou národní bankou pro odd ělenou 
evidenci, sledování p říjmů a výdaj ů spojených s projektem – Zvýšení 
propustnosti k řižovatek v Ostrav ě 
  
Usnesení číslo: 04122/RM1822/62 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o  uzavření Smlouvy o účtu s Českou národní bankou, Na Příkopě 28, PSČ 115 03, Praha 1, 
IČO: 45244782 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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RM_M 2 
Návrh na zám ěr města prodat/neprodat pozemky v k. ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 04123/RM1822/62 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem na záměr města prodat 
pozemek parc. č. 293/7 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 
ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřený městskému obvodu Moravská Ostrava 
a Přívoz 

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

  
2) nesouhlasí 
  

s návrhem na záměr města prodat 
pozemek parc. č. 293/1 
v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Moravská Ostrava 
a Přívoz 

  
3) ukládá 
  

náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 
předložit návrh dle bodů 1) a 2)  tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 24.06.2020
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 3 
Návrh na zám ěr města pronajmout nemovité v ěci v k. ú. Moravská 
Ostrava a k. ú. Čeladná 
  
Usnesení číslo: 04124/RM1822/62 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o záměru města pronajmout nemovité věci: 
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• pozemek parc. č. 2008, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 774 m2, k. ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava, jehož součástí je stavba č. p. 586 - způsob využití jiná stavba, 
• pozemek parc. č. 2007/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 554 m2, k. ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava, jehož součástí je stavba č. p. 1328 - způsob využití jiná stavba, 
• pozemek parc. č. 2007/8, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 269 m2, k. ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava, jehož součástí je stavba č. p. 3175 - způsob využití jiná stavba, 
• pozemek parc. č. 2007/6, zahrada, o výměře 184 m2, k. ú. Moravská Ostrava, obec 
Ostrava, 
• pozemek parc. č. 2007/5, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 59 m2, k. ú. 
Moravská Ostrava, obec Ostrava, 
• pozemek p. č. st. 528, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 526 m2, k. ú. Čeladná, obec 
Čeladná, jehož součástí je stavba č. p. 383 - způsob využití rodinný dům, 
• pozemek p. p. č. 2830/2, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 1748 m2, k. ú. Čeladná, 
obec Čeladná, 
• pozemek p. p. č. 2830/3, zahrada, o výměře 323 m2, k. ú. Čeladná, obec Čeladná, 
• pozemek p. p. č. 2830/1, ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 7960 m2, k. ú. Čeladná, 
obec Čeladná, 

dle zákresu ve snímku, který je součástí přílohy č. 1 předloženého materiálu s tím, 
že si vyhrazuje právo pronajmout shora uvedené pozemky jako celek, nebo kterýkoliv pozemek 
nebo jeho části jednotlivě, přičemž si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  
 

RM_M 4 
Návrh na uplatn ění smluvních pokut a žádost ob čana o splátkový 
kalendá ř 
  
Usnesení číslo: 04125/RM1822/62 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

znění výzvy k úhradě smluvních pokut adresované panu xxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx, 
bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout nevyhovět žádosti občana města, pana xxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxx, 
bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, o zavedení splátkového kalendáře ke smlouvě 
o zápůjčce ev. č. 2132/2018/OŽP, dle přílohy č. 3 a důvodové zprávy předloženého materiálu 
a zaslat výzvu k vrácení zápůjčky a úhradě úroků z prodlení shora uvedenému žadateli 
dle přílohy č. 4 předloženého materiálu  
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3) ukládá 
  

primátorovi Tomáši Macurovi, MBA, 
předložit návrh dle bodu 2) tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 

  
 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, MPA, T: 24.06.2020
 vedoucí odboru legislativního a právního 
  

 
RM_M 5 
Výměna a přemístění kamer na k řižovatce Výškovická x U Studia 
pro rok 2020 
  
Usnesení číslo: 04126/RM1822/62 

(zn.předkl.) 
09 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o vystavení objednávky na přemístění kamer na křižovatce ulic Výškovická x U Studia, 
a to za cenu 180.000,- Kč bez DPH společnosti OVANET a.s., se sídlem Hájkova 1100/13, 
702 00 Ostrava-Přívoz, IČO: 25857568 

  
2) zmocňuje 
  

vedoucího odboru dopravy 
k zabezpečení všech úkonů spojených s realizací bodu 1) tohoto usnesení včetně podpisu 
objednávky 

  
 Vyřizuje: Ing. Břetislav Glumbík, T: 31.07.2020
 vedoucí odboru dopravy 
  
3) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se: 

sníží běžné výdaje na: 

§ 2219, pol. 5166, ORJ 0100                                       o 220 tis. Kč 

zvýší běžné výdaje na: 

§ 2219, pol. 5169, ÚZ 000002003, ORJ 100              o 220 tis. Kč  
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4) 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 6 
Souhlas s podáním žádosti o dofinancování sociálníc h služeb 
pro rok 2020 v rámci Podmínek dota čního programu na podporu 
poskytování sociálních služeb a zp ůsobu rozd ělení a čerpání dotace 
z kapitoly 313 – MPSV státního rozpo čtu 
  
Usnesení číslo: 04127/RM1822/62 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s podáním žádosti městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky o dofinancování sociálních 
služeb pro rok 2020 v rámci Podmínek dotačního programu na podporu poskytování sociálních 
služeb a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu 
prostřednictvím souhrnné žádosti statutárního města Ostravy, dle předloženého materiálu 

  
2) žádá 
  

městský obvod Mariánské Hory a Hulváky 
o zajištění veškerých úkonů spojených s podáním žádosti o dofinancování sociálních služeb 
dle bodu 1) tohoto usnesení v souladu s podmínkami vyhlášeného dotačního programu 

  
 Vyřizuje: Mgr. Patrik Hujdus, T: 24.06.2020
 starosta městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky 
  

 
RM_M 7 
Návrh na výkup částí pozemk ů v k. ú. P řívoz, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 04128/RM1822/62 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
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 1) souhlasí 
  

s návrhem koupit část pozemku p. p. č. 81/5, dle geometrického plánu č. 02365-60a /2019, nově 
označenou jako pozemek p. p. č. 81/8 o výměře 82 m2, k. ú. Přívoz, obec Ostrava 

od Anny Klíšťové, bydliště Školní 521, 747 19 Bohuslavice 

za sjednanou kupní cenu ve výši 90.200,- Kč 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 4 předloženého materiálu  

  
2) souhlasí 
  

s návrhem koupit část pozemku p. p. č. 78/1, dle geometrického plánu č. 02365-60b /2019, nově 
označenou jako pozemek p. p. č. 78/3 o výměře 13 m2, k. ú. Přívoz, obec Ostrava 

od  AUTO-NYKLOS spol. s r.o. 

za sjednanou kupní cenu ve výši 8.060,- Kč 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 5 předloženého materiálu  

  
3) ukládá 
  

náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodu 1) - 2) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 24.06.2020
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 8 
Zahájení p řípravy a podání žádosti o dotaci pro projekt „Zpros tředkující 
subjekt ITI ostravské aglomerace III.” 
  
Usnesení číslo: 04129/RM1822/62 

(zn.předkl.) 
21 

Rada města 

1) schvaluje 
  

zahájení přípravy a podání žádosti o dotaci pro projekt „Zprostředkující subjekt ITI ostravské 
aglomerace III.” v rámci výzvy č. 3 Operačního programu Technická pomoc, specifický cíl 1.3 
Podpořit kapacity pro implementaci ESIF na nižší než národní úrovni dle předloženého 
materiálu 

2) ukládá 
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Magistrátu města Ostrava - odboru vnitřních věcí 
zajistit předložení žádosti o dotaci pro projekt dle bodu 1) tohoto usnesení v souladu 
s podmínkami výzvy č. 3 Operačního programu technická pomoc 

  
 Vyřizuje: Ing. Marcela Trojáková, MPA, T: 31.08.2020
 vedoucí odboru vnitřních věcí 
  

 
RM_M 9 
Návrh na zám ěr města sm ěnit nemovité v ěci v k. ú. Nová Bělá, návrh 
na záměr města prodat nemovité v ěci v k. ú. Výškovice u Ostravy, 
vše obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 04130/RM1822/62 

(zn.předkl.) 
08 

Rada města 

1) souhlasí 
  

s návrhem na záměr města směnit 

níže uvedenou nemovitou věc ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřenou městskému 
obvodu v k. ú. Nová Bělá, obec Ostrava, a to:   
- část pozemku parc. č. 1148/1, orná půda o výměře 32 m2, oddělenou dle geometrického plánu 
č. 1704 - 440/2019, vyhotoveného pro k.ú. Nová Bělá a nově označenou jako pozemek 
parc. č. 1148/9, orná půda 

za 

níže uvedené nemovité věci ve vlastnictví fyzické osoby v k. ú. Nová Bělá, obec Ostrava, a to:  
 - část pozemku parc. č. 1148/5, orná půda o výměře 16 m2 

 - část pozemku parc. č. 1164/15, orná půda o výměře 16 m2, 
oddělené dle geometrického plánu č. 1704 - 440/2019, vyhotoveného pro k. ú. Nová Bělá 
a sloučené do pozemku parc. č. 1148/5, ost. plocha, ost. komunikace  

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

  
2) souhlasí 
  

s návrhem na záměr města prodat níže uvedené nemovité věci v k. ú. Výškovice u Ostravy, obec 
Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu, a to: 

- části pozemku parc. č. 740/4 o výměře cca 1.521 m2 včetně stavby parkoviště a chodníků 
- část pozemku parc. č. 740/49 o výměře cca 1.295 m2 včetně stavby parkoviště a chodníků 
dle předloženého zákresu ve snímku, který je přílohou č. 3 předloženého materiálu 

za podmínky, že budou stavby vyřazeny z pasportu místních komunikací, dle zákona 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

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 25/119 
  

č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, 

 a dále za níže uvedených podmínek: 
- zřízení věcného práva předkupního k dotčeným částem pozemků parc. č. 740/4 
a parc. č. 740/49 v k. ú. Výškovice u Ostravy ve prospěch statutárního města Ostravy, 
- zřízení věcného práva zákazu zcizení a zákazu zatížení dotčených částí pozemků parc. č. 740/4 
a parc. č. 740/49 v k. ú. Výškovice u Ostravy, 
- převodu budoucí stavby veřejné komunikace a parkovacích stání včetně částí pozemků 
v k. ú. Výškovice u Ostravy, na kterých bude tato budoucí stavba umístěna   

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

  
3) ukládá 
  

náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodů 1) - 2) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 24.06.2020
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 10 
Návrh na zám ěr města prodat nemovitou v ěc v k. ú. Krásné Pole, obec 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 04131/RM1822/62 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem na záměr města prodat část nemovité věci, a to: 

- část pozemku parc.č. 1076/6 o výměře 26 m2 v k. ú. Krásné Pole, obec Ostrava, 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřenou městskému obvodu Krásné Pole, která je dle 
geometrického plánu č. 2487-108/2020 vyhotoveného pro k. ú. Krásné Pole nově označena jako 
pozemek parc. č. 1076/26 v k.ú. Krásné Pole  

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

  
 

 

2) ukládá 
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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 11 
Návrh na zám ěr města neprodat nemovité v ěci v k. ú. Záb řeh nad Odrou 
a v k. ú. Třebovice ve Slezsku, návrh na zám ěr města prodat nemovitou 
věc v k. ú. Poruba, vše obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 04132/RM1822/62 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) nesouhlasí 
  

s návrhem na  záměr města prodat nemovité věci v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, 
ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřené městskému obvodu, a to: 

- část pozemku p. p. č. 3008 o výměře 83 m2, která je dle geometrického plánu č. 3610-25/2020 
vyhotoveného pro k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, oddělena a nově označena 
jako pozemek p. p. č. 3008/2 

- část pozemku p. p. č. 654/43 o výměře 18 m2, která je dle geometrického 
plánu č. 3610-25/2020 vyhotoveného pro k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, oddělena a nově 
označena jako pozemek p. p. č. 654/261 

  
2) nesouhlasí 
  

s návrhem na záměr města prodat nemovitou věc v k. ú. Třebovice ve Slezsku, obec Ostrava, 
ve vlastnictví statutárního města Ostrava, nesvěřenou městskému obvodu, a to: 

- část pozemku parc. č. 1244/21 o výměře cca 240 m2, dle okótovaného snímku, který je přílohou 
č. 3/1 předloženého materiálu  

  
3) souhlasí 
  

s návrhem na záměr města prodat nemovitou věc v k. ú. Poruba, obec Ostrava, ve vlastnictví 
statutárního města Ostrava, svěřenou městskému obvodu, a to: 
 
 
 
- část pozemku parc. č. 989/1 ost. plocha, ost. komunikace o výměře 226 m2, 
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která je dle geometrického plánu č. 3332-502/2020, vyhotoveného pro k. ú. Poruba, obec 
Ostrava, oddělena a nově označena jako pozemek parc. č. 989/4 ost. plocha, jiná plocha 

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

  
4) ukládá 
  

náměstkovi primátora Ing. Radimu Babincovi 
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodů 1) až 3) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 24.06.2020
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 12 
Souhlas s podáním žádosti o nada ční příspěvek v rámci grantového 
řízení Oranžové h řiště 2020 vyhlášeného Nadací ČEZ na projekt 
Víceúčelové ve řejně přístupné sportovišt ě u ZŠ J. Valčíka 
v Ostrav ě-Porub ě v rámci grantového řízení Oranžové h řiště 2020 
  
Usnesení číslo: 04133/RM1822/62 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 04031/RM1822/61 
  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s podáním žádosti o nadační příspěvek v rámci grantového řízení Oranžové hřiště 2020 
vyhlášeného Nadací ČEZ na projekt Víceúčelové veřejně přístupné sportoviště u ZŠ J. Valčíka 
v Ostravě-Porubě 

  
2) žádá 
  

městský obvod Poruba 
o zajištění předložení žádosti o nadační příspěvek a všech jejích příloh pro projekt dle bodu 1) 
tohoto usnesení v souladu s podmínkami grantového řízení Oranžové hřiště 2020 vyhlášeného 
Nadací ČEZ v případě, že rada městského obvodu rozhodne kladně o předložení žádosti 
o nadační příspěvek uvedené v bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Lucie Baránková Vilamová, Ph.D., T: 31.12.2020
 starostka městského obvodu Poruba 
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3) žádá 
  

městský obvod Poruba 
o zajištění spolufinancování projektu uvedeného v bodě 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Lucie Baránková Vilamová, Ph.D., T: 01.09.2020
 starostka městského obvodu Poruba 
  

 
RM_M 13 
Souhlas s podáním žádosti o do čerpání finan čních prost ředků 
pro rok 2020 v rámci Podmínek dota čního Programu na podporu 
poskytování sociálních služeb a zp ůsobu rozd ělení a čerpání dotace 
z kapitoly 313 - MPSV státního rozpo čtu 
  
Usnesení číslo: 04134/RM1822/62 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 02213/RM1822/33 
  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s podáním žádosti o dočerpání finančních prostředků pro rok 2020 v rámci Podmínek dotačního 
Programu na podporu poskytování sociálních služeb a způsobu rozdělení a čerpání dotace 
z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu prostřednictvím souhrnné žádosti statutárního města 
Ostravy, dle vyhlášené metodiky dotační podpory a dle důvodové zprávy předloženého 
materiálu  

  
2) žádá 
  

městský obvod Slezská Ostrava 
o zabezpečení veškerých podkladů potřebných pro podání souhrnné žádosti statutárním městem 
Ostrava v souladu s vyhlášenými Podmínkami dotačního Programu na podporu poskytování 
sociálních služeb a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu 
pro rok 2020 a o předložení žádosti o dotaci uvedené v bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Richard Vereš, T: 03.07.2020
 starosta městského obvodu Slezská Ostrava 
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RM_M 14 
Uzavření smluv o poskytnutí ú čelové neinvesti ční dotace spole čnosti 
Dopravní podnik Ostrava a.s. 
  
Usnesení číslo: 04135/RM1822/62 

(zn.předkl.) 
09 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o přijetí dotace a o uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace mezi 
statutárním městem Ostrava a Moravskoslezským krajem se sídlem 28. října 117, 702 18 
Ostrava, IČO 70890692, na ochranné chemické prostředky a ochranné pomůcky dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace 
na ochranné chemické prostředky a ochranné pomůcky mezi statutárním městem Ostrava 
a Dopravním podnikem Ostrava a.s., se sídlem Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava, Moravská 
Ostrava, IČO 61974757, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, za podmínky přijetí bodu 1) 
tohoto usnesení 

  
3) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se: 

zvyšují neinvestiční přijaté transfery od krajů 

na pol. 4122, ÚZ 27009, ORJ 120 o 2 350 tis. Kč 

zvyšují neinvestiční transfery 

na § 2295, pol. 5213, ÚZ 27009, ORJ 100, org. 9205 o 2 350 tis. Kč 
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4) ukládá 
  

náměstkovi primátora Ing. Vladimíru Cigánkovi 
předložit zastupitelstvu města návrhy dle bodů 1), 2) a 3) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Břetislav Glumbík, T: 24.06.2020
 vedoucí odboru dopravy 
  

 
RM_M 16 
Návrh na souhlas s umíst ěním vedení p řípojky NN v četně rozpojovací 
skříně a uzavření smlouvy o budoucí smlouv ě o zřízení věcného 
břemene k pozemku ve vlastnictví statutárního m ěsta Ostravy, pro ČEZ 
Distribuce, a. s. 
  
Usnesení číslo: 04136/RM1822/62 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s umístěním podzemního vedení přípojky 2x NN 0,4 kV včetně rozpojovací skříně na pozemku 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

p. p. č. 743/7 - ostatní plocha, ostatní komunikace 
v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, pro:  
  
ČEZ Distribuce, a.s. 
se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO:  24729035 

v rámci stavby „Ostrava-Mariánské Hory 1256/1, NNk” 
dle situačního výkresu dokumentace, který je přílohou č. 2/2 předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
  

na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene zřízení 
a provozování podzemního vedení přípojky 2x NN 0,4 kV včetně rozpojovací 
skříně  k pozemku: 

p. p. č. 743/7 - ostatní plocha, ostatní komunikace 
v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, s budoucím oprávněným: 

ČEZ Distribuce, a.s. 
se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO: 24729035 
dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 
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RM_M 17 
Návrh obecn ě závazné vyhlášky, kterou se m ění a dopl ňuje obecn ě 
závazná vyhláška č. 21/2019 o místním poplatku z pobytu 
  
Usnesení číslo: 04137/RM1822/62 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

vydat obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 21/2019 
o místním poplatku z pobytu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) ukládá 
  

primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 
předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení k projednání zastupitelstvu města 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 24.06.2020
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  

 
RM_M 18 
Rozdělení výnos ů daně z hazardních her a ze zrušených odvod ů 
  
Usnesení číslo: 04138/RM1822/62 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

rozdělení prostředků výnosu daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her, 
výnosu dílčí daně z technických her a výnosu ze zrušených odvodů městským obvodům 
dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se 

s n i ž u j e 

- účelová rezerva 
na § 6409, pol. 5901, ÚZ 1355, ORJ 120 o 25 847 tis. Kč 
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z v y š u j í 

- neinvestiční převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje 
na § 6330, pol. 5347, ÚZ 1355, org. 510 o 3 tis. Kč 
                                                   org. 519 o 1 863 tis. Kč 
                                                   org. 516 o 693 tis. Kč 
                                                   org. 502 o 20 413 tis. Kč 
                                                   org. 506 o 1 430 tis. Kč 
                                                   org. 504 o 9 tis. Kč 
                                                   org. 505 o 4 tis. Kč 
                                                  org. 517 o 1 431 tis. Kč 
                                                  org. 507 o 1 tis. Kč 

Městské obvody dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 
- zvýší neinvestiční převody mezi statutárním městem  a městskými obvody - příjmy 
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 1355 celkem o 25 847 tis. Kč 
- zvýší výdaje/sníží příjmy 
na § xxxx, pol. xxxx celkem o 25 847 tis. Kč 
  

  
3) 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 19 
Návrh obecn ě závazné vyhlášky, kterou se m ění a dopl ňuje obecn ě 
závazná vyhláška č. 18/2019 o místním poplatku za užívání ve řejného 
prostranství 
  
Usnesení číslo: 04139/RM1822/62 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

vydat obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 18/2019 
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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2) ukládá 
  

primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 
předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení k projednání zastupitelstvu města 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 24.06.2020
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  

 
RM_M 20 
Návrh na snížení ú čelové dotace z rozpo čtu statutárního m ěsta Ostravy 
k částečnému krytí provozních a osobních náklad ů roku 2020 obchodní 
spole čnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. 
  
Usnesení číslo: 04140/RM1822/62 

(zn.předkl.) 
91 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o snížení účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy k částečnému krytí 
provozních a osobních nákladů roku 2020 obchodní společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., 
se sídlem Ruská 3077/135, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 25911368,  na částku 79 949 tis. Kč 
a o uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě ev. č. 3643/2019/ŠaS o poskytnutí účelové 
dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy mezi statutárním městem Ostravou a  obchodní 
společností VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., se sídlem Ruská 3077/135, 700 30 Ostrava-Zábřeh, 
IČO 25911368, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
2) ukládá 
  

náměstkyni primátora Mgr. Andree Hoffmannové, Ph.D., 
předložit bod 1) tohoto usnesení k rozhodnutí zastupitelstvu města na jeho zasedání 
dne 24.6.2020 

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

 
RM_M 21 
Návrh nenabýt kanalizaci cizího vlastníka v k. ú. Z ábřeh nad Odrou, obec 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 04141/RM1822/62 

(zn.předkl.) 
08 
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Rada města 
  
1) nesouhlasí 
  

s návrhem nabýt 
kanalizaci DN 200, DN 250 celkové délky 207,22 m uloženou v pozemcích v k. ú. Zábřeh nad 
Odrou, obec Ostrava: 
-  parc. č. 458/45 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
-  parc. č. 458/5 - zahrada, 
-  parc. č. 458/61 - zahrada, 
-  parc. č. 458/62 - ostatním plocha, zeleň, 
čtyři pozemky ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu Ostrava -
Jih. 

od žadatele 
Společenství vlastníků bytových jednotek Ostrava - Zábřeh 
Neklamova 580/2, 580/4, 580/6 
700 30 Ostrava - Zábřeh 

  
 

RM_M 22 
Návrh koupit nemovité v ěci v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, návrh 
na záměr města prodat spoluvlastnický podíl na nemovité v ěci v k. ú. 
Podivín, obec Podivín 
  
Usnesení číslo: 04142/RM1822/62 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

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

- pozemek parc. č. 115, 
- část pozemku parc. č. 116/2, o výměře 567 m2, která je dle geometrického plánu 
č. 2383-146/2020 oddělena a dále označena jako pozemek parc. č. 116/4, včetně součástí 
(zpevněné plochy), 
- část pozemku parc. č. 116/1, o výměře 140 m2, která je dle geometrického plánu 
č. 2383-146/2020 oddělena a dále označena jako pozemek parc. č. 116/5, včetně součástí 
(zpevněné plochy), 

od vlastníka Pekařství MAYAK, a.s., IČO 253 64 634, sídlo Těšínská 28/264, Radvanice, 716 00 
Ostrava, za cenu obvyklou v celkové výši 562.616,- Kč 
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a s návrhem uzavřít kupní smlouvu v rámci „Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení služebnosti” 
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, to vše za podmínky, že budou z listu vlastnictví č. 1591 
vedeného pro k. ú. Radvanice, obec Ostrava u pozemků parc. č. 115, parc. č. 116/4 
a parc. č. 116/5 vymazána veškerá zástavní práva 

  
2) rozhodla 
  

na straně povinného ze služebnosti zřídit služebnost a uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti -
práva stezky a cesty přes pozemky parc. č. 116/4 a parc. č. 116/5, oba v k. ú. Radvanice, obec 
Ostrava, v rozsahu daném geometrickým plánem č. 2383-146/2020, 

s oprávněným Pekařství MAYAK, a.s., IČO 253 64 634, sídlo Těšínská 28/264, Radvanice, 
716 00 Ostrava, 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, a to za podmínky, že zastupitelstvo města rozhodne 
o výkupu pozemků parc. č. 116/4 a parc. č. 116/5, oba  k. ú. Radvanice, obec Ostrava a uzavření 
kupní smlouvy v rámci „Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení služebnosti”, a že budou z listu 
vlastnictví č. 1591, vedeného pro k. ú. Radvanice, obec Ostrava u pozemků parc. č. 115, 
parc. č. 116/4 a parc. č. 116/5 vymazána veškerá zástavní práva 

  
3) souhlasí 
  

s tím, aby si zastupitelstvo města vyhradilo rozhodnutí označit pozemky, uvedené v bodě 1) 
tohoto usnesení, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Radvanice a Bartovice, dle čl. 9 
odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších 
změn a doplňků, za podmínky, že předmětné nemovité věci statutární město Ostrava nabude 
do svého vlastnictví 

  
4) souhlasí 
  

s tím, aby zastupitelstvo města označilo pozemky, uvedené v bodě 1) tohoto usnesení, 
jakožto majetek svěřený městskému obvodu Radvanice a Bartovice, dle čl. 9 odst. 1 písm. b) 
Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn 
a doplňků, za podmínky, že předmětné nemovité věci statutární město Ostrava nabude do svého 
vlastnictví 

  
5) souhlasí 
  

s návrhem na záměr města prodat spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 na nemovité věci v k. ú. 
Podivín, obec Podivín, a to pozemku parc. č. 745/2, ve vlastnictví statutárního města Ostrava 

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

náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 
předložit návrh dle bodů 1), 3) až 5) tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 24.06.2020
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 24 
Návrh na zám ěr města prodat, návrh na zám ěr města neprodat a darovat 
pozemky v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (ul.  Cihelní a Vít ězná) 
  
Usnesení číslo: 04143/RM1822/62 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem na záměr města prodat 
pozemek parc. č. 1103/7 
v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 
ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřený městskému obvodu Moravská Ostrava 
a Přívoz 

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

  
2) nesouhlasí 
  

s návrhem na záměr města prodat 
pozemek parc. č. 2310/2 
pozemek parc. č. 2310/3 
pozemek parc. č. 2310/4 
pozemek parc. č.2310/10, jehož součástí je stavba: Moravská Ostrava, č. p. 1896, byt. dům 
v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 
ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřené městskému obvodu Moravská Ostrava 
a Přívoz  

  
3) souhlasí 
  

s návrhem na záměr města darovat 
pozemek parc. č. 2310/10, jehož součástí je stavba: Moravská Ostrava, č. p. 1896, byt. dům 
v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Moravská Ostrava 
a Přívoz 
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do vlastnictví Moravskoslezského kraje, se sídlem 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava,  
IČO 7089 0692 

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

  
4) ukládá 
  

náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 
předložit návrh dle bodů 1) až 3)  tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 24.06.2020
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 25 
Vzdání se funkce p řísedící Okresního soudu v Ostrav ě 
  
Usnesení číslo: 04144/RM1822/62 

(zn.předkl.) 
21 

  
Rada města 
  
1) bere na vědomí 
  

oznámení stávající přísedící Okresního soudu v Ostravě paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, trvalý 
pobyt xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 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 26 
ITI ostravské aglomerace - výzvy k p ředkládání projektových zám ěrů 
  
Usnesení číslo: 04145/RM1822/62 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 
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1) schvaluje 
  

text výzvy Nositele ITI zaměřené na „Technologie III” k předkládání projektových záměrů 
pro opatření 2.1.2 ITI ostravské aglomerace – „Zvýšit počet a podpořit růst malých a středních 
firem” ve vazbě na výzvu č. 01_19_296 ŘO OP PIK „Technologie pro Integrované územní 
investice (ostravská aglomerace)”, výzva je přílohou č. 1 předloženého materiálu 

  
2) ukládá 
  

Magistrátu města Ostravy - odboru strategického rozvoje 

vyhlásit výzvu Nositele ITI zaměřené na „Technologie III” k předkládání projektových záměrů 
pro opatření 2.1.2 ITI ostravské aglomerace – „Zvýšit počet a podpořit růst malých a středních 
firem” ve vazbě na výzvu č. 01_19_296 ŘO OP PIK “ Technologie pro Integrované územní 
investice (ostravská aglomerace)”, výzva je přílohou č. 1 předloženého materiálu 

  
 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 17.06.2020
 vedoucí odboru strategického rozvoje 
  

 
RM_M 27 
Souhlas se zm ěnou p řijaté dotace z Opera čního programu Životní 
prost ředí pro projekt „Zele ň v areálu bývalého koupališt ě 
v Radvanicích” 
  
Usnesení číslo: 04146/RM1822/62 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 09929/RM1418/134 
k usnesení č. 03080/RM1822/45 
  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

se změnou Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Operačního programu Životní prostředí, prioritní 
osy 4 - Ochrana a péče o přírodu a krajinu, specifický cíl 4.4. Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech, 
od poskytovatele  Ministerstva životního prostředí ČR, se sídlem Vršovická 1442/65, 100 01 
Praha 10, IČO: 00164801, na realizaci akce, „Zeleň v areálu bývalého koupaliště 
v Radvanicích”, dle změn stanovených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna), které tvoří 
přílohu č. 1 předloženého materiálu 
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2) žádá 
  

městský obvod Radvanice a Bartovice 
zabezpečit všechny potřebné úkony spojené s realizací projektu dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Bc. Aleš Boháč, MBA, T: 31.03.2024
 starosta městského obvodu Radvanice a Bartovice 
  

 
RM_M 28 
Návrh obecn ě závazné vyhlášky, kterou se m ění a dopl ňuje obecn ě 
závazná vyhláška č. 19/2019 o místním poplatku ze ps ů 
  
Usnesení číslo: 04147/RM1822/62 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

vydat obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 19/2019 
o místním poplatku ze psů dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) ukládá 
  

primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 
předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení k projednání zastupitelstvu města 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 24.06.2020
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  

 
RM_M 29 
Povolení výjimky ze stavební uzáv ěry vymezené kolem starého d ůlního 
díla „Sv ětlík I“ v k. ú. Pet řkovice u Ostravy 
  
Usnesení číslo: 04148/RM1822/62 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o povolení výjimky ze zákazu stavební činnosti ve stavební uzávěře stanovené územním 
rozhodnutím č. 83/07 vydaným dne 27.04.2007 pod č. j. Správ/ÚSŘ/3000/06/Chu-R pro území 
vymezené bezpečnostním pásmem starého důlního díla “Světlík I” v k. ú. Petřkovice u Ostravy, 
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a to za účelem odstranění stávajícího rodinného domu č. p. 310 na ul. Žaludová a zároveň 
umístění a realizace stavby nového rodinného domu, který zasahuje do stavební uzávěry 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 30 
Návrh obecn ě závazné vyhlášky, kterou se m ění a dopl ňuje obecn ě 
závazná vyhláška č. 20/2019 o místním poplatku za provoz systému 
shromaž ďování, sb ěru, p řepravy, t řídění, využívání a odstra ňování 
komunálních odpad ů 
  
Usnesení číslo: 04149/RM1822/62 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

vydat obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 20/2019 
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) ukládá 
  

primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 
předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení k projednání zastupitelstvu města 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 24.06.2020
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  

 
RM_M 31 
Úprava rozpo čtu 
  
Usnesení číslo: 04150/RM1822/62 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

odpisový plán organizace Firemní školka, p. o., na rok 2020 dle důvodové zprávy předloženého 
materiálu 
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2) schvaluje 
  

úpravu závazného ukazatele - snížení neinvestičního příspěvku organizaci Dětské centrum 
Domeček, p. o., o 722 tis. Kč dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  
3) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

- ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 
na pol. 4116, ÚZ 34352, ORJ 120 o 5 100 tis. Kč (A.3.) 
                      ÚZ 33066, ORJ 120 o 170 tis. Kč (A.6.) 

- neinvestiční přijaté transfery od krajů 
na pol. 4122, ÚZ 348, ORJ 120 o 30 tis. Kč (A.1.) 
                                                   o 30 tis. Kč (A.2.) 
na pol. 4122, ORJ 120 o 23 tis. Kč (A.4.) 
na pol. 4122, ÚZ 201, ORJ 120 o 722 tis. Kč (A.5.) 

- daňové příjmy 
na pol. 1333, org. 5999, ORJ 120 o 1 580 tis. Kč (B.1.) 

- běžné výdaje 
(B.1.) na ORJ 190, § 1014, pol. 5133, ÚZ 1030, org. 4271 o 1 077 tis. Kč 
                               § 1031, pol. 5171, ÚZ 1030 o 1 373 tis. Kč 
                                            pol. 5169, ÚZ 1030, org. 9503 o 1 718 tis. Kč 
                                            pol. 5171, ÚZ 1030, org. 9503 o 97 tis. Kč 
                               § 3716, pol. 5339, ÚZ 1030 o 1 690 tis. Kč 
(C.3.) na ORJ 135, § 5213, pol. 5021 o 39 tis. Kč 
                                            pol. 5011 o 14 tis. Kč 
                                            pol. 5031 o 13 tis. Kč 
                                            pol. 5032 o 5 tis. Kč 
na § 3612, pol. 5179, ORJ 137 o 141 tis. Kč (C.4.) 

- kapitálové výdaje 
(C.1.) na ORJ 230, § 1014, pol. 6121, org. 8195 o 1 000 tis. Kč 
                               § 2219, pol. 6121, ÚZ 95, org. 3097 o 60 tis. Kč 

- neinvestiční transfery 
(A.1.) na ORJ 180, § 4350, pol. 5336, ÚZ 348, org. 38 o 23 tis. Kč 
                               § 4357, pol. 5336, ÚZ 348, org. 38 o 7 tis. Kč 
(A.2.) na ORJ 180, § 4350, pol. 5336, ÚZ 348, org. 38 o 23 tis. Kč 
                               § 4357, pol. 5336, ÚZ 348, org. 38 o 7 tis. Kč 
na § 3312, pol. 5336, ÚZ 34352, ORJ 160, org. 4212 o 5 100 tis. Kč (A.3.) 
(A.4.) na ORJ 180, § 4350, pol. 5336, org. 34 o 9 tis. Kč 
                               § 4357, pol. 5336, org. 34 o 14 tis. Kč 
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na § 3529, pol. 5336, ÚZ 201, ORJ 170, org. 4245 o 722 tis. Kč (A.5.) 
na § 3233, pol. 5336, ÚZ 33066, ORJ 140, org. 84 o 170 tis. Kč (A.6.) 
na § 4379, pol. 5222, ÚZ 7301, ORJ 180 o 200 tis. Kč (C.2.) 
na § 3111, pol. 5331, ÚZ 85, ORJ 300, org. 85 o 3 tis. Kč (D.1.) 

z v y š u j e 

- financování 
na pol. 8115, ÚZ 1030, ORJ 120 o 4 375 tis. Kč (B.1.) 

- rozpočtová rezerva 
na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 722 tis. Kč (A.5.) 

s n i ž u j í 

- běžné výdaje 
na § 5213, pol. 5139, ORJ 200 o 71 tis. Kč (C.3.) 
(C.4.) na ORJ 137, § 3612, pol. 5199, org. 9502 o 105 tis. Kč 
                                            pol. 5909 o 36 tis. Kč 

- kapitálové výdaje 
(C.1.) na ORJ 230, § 3631, pol. 6121, org. 4352 o 1 000 tis. Kč 
                               § 2219, pol. 6121, ÚZ 95, org. 3236 o 60 tis. Kč  

- neinvestiční transfery 
na § 3529, pol. 5331, ORJ 170, org. 4245 o 722 tis. Kč (A.5.) 
na § 4379, pol. 5221, ÚZ 7301, ORJ 180 o 200 tis. Kč (C.2.) 
na § 3111, pol. 5331, ORJ 300, org. 85 o 3 tis. Kč (D.1.) 

  
4) 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 32 
Návrh na nevydání souhlasu s nabytím nemovité v ěci v k. ú. Záblatí 
u Bohumína, obec Bohumín 
  
Usnesení číslo: 04151/RM1822/62 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
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1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout nevydat souhlas  s nabytím nemovité věci, a to spoluvlastnického podílu ve výši 1/8 
k pozemku parc. č. 1462/14 v k. ú. Záblatí u Bohumína, obec Bohumín, jako majetek nepatrné 
hodnoty, po zůstavitelce xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, zemřelé r. xxxxxxxxx, dle čl. 16, 
odst. 2),  písm. a), bod 5 Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, v platném 
znění   

  
2) ukládá 
  

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 33 
Návrh na zám ěr města prodat pozemek ve vlastnictví statutárního m ěsta 
Ostravy v k. ú. Mošnov, obec Mošnov 
  
Usnesení číslo: 04152/RM1822/62 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

se záměrem města prodat níže uvedený pozemek ve vlastnictví statutárního města Ostravy:  

- část pozemku p. p. č. 822/73 o výměře 464 m2, označená jako pozemek p. p. č. 822/209 
dle GP č. 1575-90/2019 vyhotovený  pro k. ú. Mošnov, obec Mošnov 

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

  
2) 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 
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RM_M 34 
Návrh darovat nemovité v ěci, návrh p řijmout darem nemovitou v ěc, 
návrh na její sv ěření městskému obvodu Poruba a návrh na uzav ření 
smlouvy o budoucí smlouv ě o zřízení služebnosti, vše k. ú. 
Poruba-sever, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 04153/RM1822/62 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem města darovat nemovitou věc v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava, ve vlastnictví 
statutárního města Ostrava, svěřenou městskému obvodu Poruba, a to: 
- část pozemku parc. č. 3751/77, zahrada o výměře 944 m2, která je dle geometrického 
plánu č. 2946-16/2019 vyhotoveného pro k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava, oddělena a nově 
označena jako pozemek parc. č. 3751/258 zahrada včetně všech součástí 

Moravskoslezskému kraji, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO: 708 90 692 

a uzavřít darovací smlouvu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
2) souhlasí 
  

s návrhem města darovat nemovité věci v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava, ve vlastnictví 
statutárního města Ostrava, svěřené městskému obvodu Poruba, a to: 

- pozemek parc. č. 4408/108 včetně všech součástí 
- část pozemku parc. č. 4408/133 ost. plocha, zeleň o výměře 945 m2, která je dle geometrického 
plánu č. 2947-17/2019 vyhotoveného pro k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava, oddělena a nově 
označena jako pozemek parc. č. 4408/191 ost. plocha, zeleň, včetně všech součástí 
- pozemek parc. č. 4408/134 

Moravskoslezskému kraji, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO: 708 90 692 

a uzavřít darovací smlouvu dle přílohy č. 7 předloženého materiálu 

  
3) souhlasí 
  

s návrhem přijmout darem nemovitou věc v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava, 
od Moravskoslezského kraje, se sídlem 28. října 2771/117, Ostrava - Moravská Ostrava, 702 18, 
IČO: 708 90 692, a to:  
- stavbu bez čp/če, jiná stavba, stojící na pozemku parc. č. 4408/192 zast. plocha 

a uzavřít darovací smlouvu dle přílohy č. 8 předloženého materiálu 
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4) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

vyhradit si rozhodnutí označit nemovitou věc v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava 
uvedenou v bodě 3)  tohoto usnesení, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Poruba, 
dle čl. 9 odst. (1) písm. b) obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, v úplném 
znění, za podmínky, že statutární město Ostrava nabude uvedenou nemovitou věc do svého 
vlastnictví 

  
5) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

označit nemovitou věc v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava uvedenou v bodě 3) tohoto usnesení, 
jakožto majetek svěřený městskému obvodu Poruba, dle čl. 9 odst. (1) písm. b) obecně závazné 
vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, v úplném znění, za podmínky, že statutární město 
Ostrava nabude uvedenou nemovitou věc do svého vlastnictví 

  
6) rozhodla 
  

na straně budoucího oprávněného uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti: 
- zřízení, vedení, provozování, údržbu, opravy, rekonstrukce, provádění úprav za účelem 
modernizace nebo zlepšení výkonnosti, případně odstranění kabelového vedení veřejného 
osvětlení včetně 4 ks ocelových stožárů na pozemku parc. č. 4408/108 v k. ú. Poruba-sever, obec 
Ostrava, 
- zřízení, vedení, provozování, údržbu, opravy, rekonstrukce, provádění úprav za účelem 
modernizace nebo zlepšení výkonnosti, případně odstranění kanalizace DN 400 a kanalizace DN 
1200 na pozemku parc. č. 4408/108 v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava, 
- zřízení, vedení, provozování, údržbu, opravy, rekonstrukce, provádění úprav za účelem 
modernizace nebo zlepšení výkonnosti, případně odstranění vodovodu DN 100 na pozemku 
parc. č. 4408/191 o výměře 945 m2 v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava, který vznikne oddělením 
z pozemku parc. č. 4408/133 dle geometrického plánu č. 2947-17/2019 vyhotoveného pro k. ú. 
Poruba-sever, obec Ostrava, s budoucím vlastníkem: 

Moravskoslezský kraj 
se sídlem ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO 70890692 

dle přílohy č. 9 předloženého materiálu, za podmínky, že zastupitelstvo rozhodne o uzavření 
darovací smlouvy uvedené v bodě 2) tohoto usnesení  
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7) ukládá 
  

náměstkovi primátora Ing. Radimu Babincovi 
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodů 1) až 5) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 24.06.2020
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 35 
Návrh na schválení zm ěn termín ů konání akcí v oblasti kultury s finan ční 
podporou SMO pro rok 2020, návrh na uzav ření dodatk ů 
k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí dotací, návrh na úpravu 
podmínek čerpání poskytnutých transfer ů 
  
Usnesení číslo: 04154/RM1822/62 

(zn.předkl.) 
60 

  
k usnesení č. 1545/ZM1418/24 
k usnesení č. 05700/RM1418/83 
k usnesení č. 2131/ZM1418/33 
k usnesení č. 08473/RM1418/118 
k usnesení č. 00173/RM1822/4 
k usnesení č. 0094/ZM1822/2 
k usnesení č. 00726/RM1822/12 
k usnesení č. 0211/ZM1822/4 
k usnesení č. 03275/RM1822/48 
k usnesení č. 0806/ZM1822/13 
  
Rada města 
  
1) projednala 
  

informaci o zrušených akcích v oblasti kultury, na jejichž realizaci byla schválena finanční 
podpora SMO pro rok 2020, uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

schválit změnu termínů realizace akcí a projektů v oblasti kultury, na jejichž přípravu byla 
schválena finanční podpora SMO pro rok 2020, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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3) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření Dodatků č. 1 k Veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí neinvestiční 
účelové dotace v oblasti kultury a zachování kulturního dědictví - jednorázová či jednoletá 
dotace, dle důvodové zprávy a přílohy č. 4 a 5 předloženého materiálu, a to ke smlouvám: 
- ev. č. 1090/2020/KVA uzavřené mezi statutárním městem Ostravou a Kulturním centrum 
Cooltour Ostrava z.ú., IČO: 03849228, se sídlem Macharova 302/13, 702 00 Ostrava, Přívoz, 
dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 
- ev. č. 1094/2020/KVA uzavřené mezi statutárním městem Ostravou a Sjednocenou organizací 
nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek, IČO: 65399447, se sídlem 
Krakovská 1695/21, 110 00 Praha-Nové Město, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu  

  
4) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí víceleté neinvestiční 
účelové dotace v oblasti kultury a zachování kulturního dědictví ev. č. 1414/2018/KVA 
uzavřené mezi statutárním městem Ostravou a Spolkem Jazz Open Ostrava, IČO: 04620160, 
se sídlem Rajská 108/44, Michálkovice, 715 00 Ostrava, dle důvodové zprávy a příloh č. 8 
a č. 10 předloženého materiálu 

  
5) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí víceleté neinvestiční 
účelové dotace v oblasti kultury a zachování kulturního dědictví ev. č. 1476/2018/KVA 
uzavřené mezi statutárním městem Ostravou a Cirkus trochu jinak, z.s., IČO: 22878670, 
se sídlem Hlavní 34, 742 85 Vřesina, dle důvodové zprávy a příloh č. 11 a č. 19 předloženého 
materiálu 

  
6) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření Dodatku č. 2 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí víceleté neinvestiční 
účelové dotace v oblasti kultury a zachování kulturního dědictví ev. č.1585/2018/KVA uzavřené 
mezi statutárním městem Ostravou a Patrikem Kohútem, IČO: 65502621, místo podnikání 
Na Nábřeží 1293/10, 736 01 Havířov - Podlesí, dle důvodové zprávy a příloh č. 12 a č. 20 
předloženého materiálu 
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7) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření Dodatku č. 2 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí víceleté neinvestiční 
účelové dotace v oblasti kultury a zachování kulturního dědictví ev. č. 1160/2017/KVA 
uzavřené mezi statutárním městem Ostravou a Love Production s.r.o., IČO: 02763052, se sídlem 
č. p. 595, 739 49 Metylovice, dle důvodové zprávy a příloh č. 13 a č. 21 předloženého materiálu 
s úpravou 

  
8) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí víceleté neinvestiční 
účelové dotace v oblasti kultury a zachování kulturního dědictví ev. č. 1266/2017/KVA 
uzavřené mezi statutárním městem Ostravou a Colour Production, spol. s r.o., IČO: 25830210, 
se sídlem Lomená 349, 747 66 Dolní Lhota, dle důvodové zprávy a příloh č. 14 a č. 22 
předloženého materiálu s úpravou 

  
9) rozhodla 
  

o možnosti částečně čerpat neinvestiční účelový transfer poskytnutý městskému obvodu Plesná 
na realizaci projektu „Májová Plesná 2020” dle důvodové zprávy a přílohy č. 23 předloženého 
materiálu 

  
10) rozhodla 
  

o možnosti částečně čerpat neinvestiční účelový transfer poskytnutý městskému obvodu 
Hošťálkovice na realizaci projektu „Připomínka a oslava 100 let připojení Hošťálkovic a celého 
Hlučínska k Československu” dle důvodové zprávy a přílohy č. 25 předloženého materiálu 

  
11) schvaluje 
  

úpravu podmínek čerpání neinvestičních účelových transferů poskytnutých příjemcům 
uvedeným v bodě 9) a 10) tohoto usnesení dle přílohy č. 27 předloženého materiálu 
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12) ukládá 
  

náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D., 
předložit návrhy dle bodů 1) - 8) tohoto usnesení zastupitelstvu města na jeho zasedání dne 
24.06.2020 

  
 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 24.06.2020
 vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit 
  

 
RM_M 36 
Návrh na uzav ření dodatku č. 1 ke smlouv ě o dílo 
č. 2747/2019/KVA/VZKÚ - veřejná zakázka „Koncepce rozvoje kultury 
SMO”, po ř. č. 151/2019 
  
Usnesení číslo: 04155/RM1822/62 

(zn.předkl.) 
87 

  
k usnesení č. 02245/RM1822/33 
  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2747/2019/KVA/VZKÚ k veřejné zakázce 
„Koncepce rozvoje kultury SMO”, poř. č. 151/2019 dle důvodové zprávy a přílohy č. 3 
předloženého materiálu 

  
 

RM_M 37 
Žádosti o poskytnutí neinvesti ční účelové dotace, neinvesti ční účelový 
příspěvek a navýšení poskytnuté neinvesti ční účelové dotace v oblasti 
kultury 
  
Usnesení číslo: 04156/RM1822/62 

(zn.předkl.) 
60 

  
k usnesení č. 1243/ZM1418/19 
k usnesení č. 03275/RM1822/48 
k usnesení č. 0806/ZM1822/13 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o neposkytnutí neinvestiční účelové dotace žadateli uvedenému v příloze č. 1 
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a důvodové zprávě předloženého materiálu 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí neinvestiční účelové dotace v oblasti kultury z rozpočtu statutárního 
města Ostrava pro rok 2020 zájmovému sdružení právnických osob Trojhalí Karolina, se sídlem 
K Trojhalí 3361/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO: 72089237, na realizaci projektu 
„Bo Kultura jede!!!”  ve výši 100 tis. Kč dle přílohy č. 2 a důvodové zprávy předloženého 
materiálu a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace mezi 
statutárním městem Ostrava a příjemcem neinvestiční účelové dotace uvedeným v tomto bodě 
usnesení dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  
3) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o navýšení neinvestiční účelové dotace poskytnuté společnosti elieva s.r.o., 
se sídlem Halasova 835/19, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČO: 04804228, na realizaci projektu 
„Podpora vybraných aktivit Divadla Mír v roce 2020” o 100 tis. Kč dle přílohy č. 7 a důvodové 
zprávy předloženého materiálu a o uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí 
neinvestiční účelové dotace v oblasti kultury a zachování kulturního dědictví - jednorázová 
či jednoletá dotace ev. č. 1098/2020/KVA uzavřené mezi statutárním městem Ostrava 
a elieva s.r.o. dle přílohy č. 8 předloženého materiálu s úpravou 

  
4) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

- z v y š u j í 
neinvestiční transfery na ORJ 160 
na § 3319, pol. 5222, ÚZ 7101                     o 100 tis. Kč 
na § 3311, pol. 5213, ÚZ 7101                     o 100 tis. Kč 

- s n i ž u j e 
rozpočtová rezerva města 
na § 6409, pol. 5901                                     o 200 tis. Kč 

  
5) ukládá 
  

náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D., 
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předložit návrh dle bodu 1) - 4) tohoto usnesení na zasedání zastupitelstva města dne 24. 6. 2020 
k rozhodnutí a schválení 

  
 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 24.06.2020
 vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit 
  
6) rozhodla 
  

o poskytnutí neinvestičního účelového příspěvku v oblasti kultury z rozpočtu statutárního města 
Ostrava pro rok 2020 Lidové konzervatoři a Múzické škole, příspěvková organizace, se sídlem 
Wattova 430/5, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČO: 00850021, na uspořádání koncertu „OSTRAVA 
ZPÍVÁ BEATLES II” ve výši 80 tis. Kč dle přílohy č. 3 a důvodové zprávy, za podmínek 
uvedených v příloze č. 6 předloženého materiálu 

  
7) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se 

- z v y š u j e 
neinvestiční příspěvek na ORJ 160 
na § 3312, pol. 5331, org. 4254, ÚZ 7101           o 80 tis. Kč 

- s n i ž u j e 
rozpočtová rezerva města 
na § 6409, pol. 5901                                            o 80 tis. Kč 

  
8) ukládá 
  

vedoucímu odboru financí a rozpočtu 
realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 7) tohoto usnesení 

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

úpravu závazného ukazatele - zvýšení neinvestičního příspěvku 

Lidové konzervatoři a Múzické škole, příspěvkové organizaci, o 80 tis. Kč 
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RM_M 38 
Návrh na poskytnutí investi čního a ú čelového neinvesti čního p říspěvku 
právnické osob ě Městská nemocnice Ostrava, p říspěvková organizace, 
z Fondu pro rozvoj M ěstské nemocnice Ostrava 
  
Usnesení číslo: 04157/RM1822/62 

(zn.předkl.) 
40 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

a) schválit realizaci akcí Městskou nemocnicí Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00635162, 
dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu 

b) rozhodnout o financování akcí dle bodu 1a) tohoto usnesení z Fondu pro rozvoj Městské 
nemocnice Ostrava 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí Městské nemocnici Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00635162, 
se sídlem Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava: 

- investičního příspěvku v celkové výši 20.000 tis. Kč 
- účelového neinvestičního příspěvku v celkové výši 1.900 tis. Kč, 

dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
3) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

- sníží 
ostatní kapitálové výdaje - Fond pro rozvoj Městské nemocnice Ostrava 
na § 3599, pol. 6909, ÚZ 1070, ORJ 170                                                        o 21.900 tis. Kč 
- zvýší 
investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 
na § 3522, pol. 6351, ÚZ 1070, ORG 4241, ORJ 170                                     o 20.000 tis. Kč 
- zvýší 
účelové neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 
na § 3522, pol. 5331, ÚZ 1070, ORG 4241, ORJ 170                                     o   1.900 tis. Kč 
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4) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

schválit úpravu závazného ukazatele právnické osobě Městská nemocnice Ostrava, příspěvková 
organizace, IČO 00635162, a to: 

- zvýšení investičního příspěvku                                                o  20.000 tis. Kč 
- zvýšení účelového neinvestičního příspěvku                           o    1.900 tis. Kč 

  
5) ukládá 
  

náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D., 
předložit tento materiál ke schválení zastupitelstvu města 

  
 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 24.06.2020
 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
  

 
RM_M 39 
Návrh na poskytnutí ú čelových dotací a p říspěvků z rozpo čtu 
statutárního m ěsta Ostravy na podporu cizojazy čné výuky pro školní 
rok 2020/2021 

Usnesení číslo: 04158/RM1822/62 

(zn.předkl.) 
60 

  
k usnesení č. 0799/ZM1822/13 

Rada města 

1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy pro školní 
rok 2020/2021 v oblasti cizojazyčné výuky subjektům dle Přílohy č. 1 předloženého materiálu 
a o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu statutárního města 
Ostravy v oblasti cizojazyčné výuky mezi statutárním městem Ostrava a příjemci účelových 
dotací dle Přílohy č. 1 a Přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o neposkytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy pro školní 
rok 2020/2021 v oblasti cizojazyčné výuky subjektu dle Přílohy č. 2 předloženého materiálu 
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3) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 
- snižují běžné výdaje na ORJ 140 
§ 3299, pol. 5901, ÚZ 7110                              o 1.976 tis. Kč 
- zvyšují neinvestiční transfery na ORJ 140 
§ 3299, pol. 5213, ÚZ 7110                              o 1.358 tis. Kč 
§ 3299, pol. 5332, ÚZ 7110                              o    100 tis. Kč 
§ 3299, pol. 5339, ÚZ 7110                              o    518 tis. Kč 

  
4) ukládá 
  

náměstkyni primátora Mgr. Andree Hoffmanové, Ph.D., 
předložit návrhy dle bodu 1) až 3) tohoto usnesení zastupitelstvu města na jeho jednání 
dne 24.06.2020 

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

o poskytnutí účelových příspěvků z rozpočtu statutárního města Ostravy pro školní 
rok 2020/2021 v oblasti cizojazyčné výuky příspěvkovým organizacím zřizovaným městskými 
obvody statutárního města Ostravy dle Přílohy č. 4 předloženého materiálu a o zaslání Sdělení 
o poskytnutí příspěvků z rozpočtu statutárního města Ostravy v oblasti cizojazyčné výuky 
dle Přílohy č. 4 a Přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  
6) schvaluje 
  rozpočtové opatření, kterým se 

- snižují běžné výdaje na ORJ 140 
§ 3299, pol. 5901, ÚZ 7110                              o 1.904 tis. Kč 
- zvyšují neinvestiční příspěvky na ORJ 140 
§ 3299, pol. 5331, ÚZ 7110                              o 1.904 tis. Kč  

  
7) ukládá 
  

vedoucímu odboru financí a rozpočtu 
realizovat rozpočtové opatření dle bodu 6) tohoto usnesení 

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



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 
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RM_M 40 
Návrh na personální zm ěnu v komisi pro vzd ělání, vědu a výzkum rady 
města 
  
Usnesení číslo: 04159/RM1822/62 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 
  
1) jmenuje 
  

do funkce člena komise pro vzdělání, vědu a výzkum rady města xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nar. 
xxxxxxxxxxxxxx, bytem: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

  
 

RM_M 41 
Poskytnutí ú čelových neinvesti čních dotací a p říspěvků z Fondu 
pro d ěti ohrožené znečištěním ovzduší na ozdravné pobyty v období 
od 01.11.2020 do 30.04.2021 
  
Usnesení číslo: 04160/RM1822/62 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu pro děti ohrožené znečištěním 
ovzduší právnické osobě: 

• Dětský diagnostický ústav, základní škola a školní jídelna, Bohumín-Šunychl 463, 
příspěvková organizace; IČO: 62331264; se sídlem Šunychelská 463, 735 81 Bohumín 
Šunychl; ve výši 60.000,- Kč 
• EDUCATION INSTITUTE základní škola, mateřská škola, s.r.o.; IČO: 29386187; 
se sídlem Erbenova 782/27,  703 00 Ostrava - Vítkovice; ve výši 300.000,- Kč 

 dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy předloženého materiálu  

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu 
pro děti ohrožené znečištěním ovzduší s právnickými osobami uvedenými v bodě 1) tohoto 
usnesení dle přílohy č. 2 a 3 předloženého materiálu 

  



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 
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3) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se: 

- snižují neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 

§ 3429, pol. 5331, ÚZ 1010, ORJ 190 ...................................... o 360 tis. Kč 

- zvyšují neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 

§ 3429, pol. 5213, ÚZ 1010, ORJ 190 ....................................... o 300 tis. Kč 

- zvyšují neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 

§ 3429, pol. 5339, ÚZ 1010, ORJ 190 ........................................ o 60 tis. Kč 

  
4) ukládá 
  

náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové 
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí a schválení návrhy dle bodů 1) - 3) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., MBA, T: 24.06.2020
 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 
  
5) rozhodla 
  

o poskytnutí účelových neinvestičních příspěvků z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší 
v celkové výši 15.840.000 Kč příspěvkovým organizacím zřízeným městskými obvody 
statutárního města Ostravy dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  
 

RM_M 42 
Programy na podporu sportu z rozpo čtu statutárního m ěsta Ostravy 
pro rok 2021 
  
Usnesení číslo: 04161/RM1822/62 

(zn.předkl.) 
60 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

 
 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  
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a) schválit programy na podporu sportu z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2021 
v oblastech Tělovýchova a sport a Vrcholový sport dle příloh č. 2 a 4 předloženého materiálu 

b) schválit návrh vzorové smlouvy, která je přílohou programů na podporu sportu z rozpočtu 
statutárního města Ostravy na rok 2021 v oblastech Tělovýchova a sport a Vrcholový sport 
dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

c) schválit návrh formulářů žádostí na rok 2021 v rámci programů na poskytnutí peněžních 
prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy pro oblasti Tělovýchova a sport a Vrcholový 
sport dle přílohy č. 7 předloženého materiálu 

d) schválit návrh na vyhlášení výběrového řízení pro poskytnutí peněžních prostředků 
z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2021 v oblastech Tělovýchova a sport a Vrcholový 
sport dle přílohy č. 8 předloženého materiálu 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o vyhlášení výběrového řízení pro poskytnutí peněžních prostředků z rozpočtu 
statutárního města Ostravy na rok 2021 v oblastech Tělovýchova a sport a Vrcholový sport 
dle přílohy č. 8 předloženého materiálu 

  
3) ukládá 
  

náměstkyni primátora Mgr. Andree Hoffmannové, Ph.D., 
předložit návrh dle bodů 1) až 2) tohoto usnesení na zasedání zastupitelstva města dne 24.6.2020

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

 
RM_M 43 
Oznámení o projednávání návrhu II. Zprávy o uplat ňování územního 
plánu Vratimov 
  
Usnesení číslo: 04162/RM1822/62 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

text odpovědi k oznámení o zahájení projednávání návrhu II. Zprávy o uplatňování územního 
plánu Vratimov dle přílohy č. 1 předloženého materiálu  

  



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  
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RM_M 44 
Souhlas s uzav řením „Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpo čtu 
Moravskoslezského kraje” v souvislosti s realizací projektu CLAIRO 
  
Usnesení číslo: 04163/RM1822/62 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 03838/RM1822/58 
  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s uzavřením „Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje” 
na spolufinancování uznatelných výdajů projektových aktivit v rámci realizace projektu 
CLAIRO dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
 
rozhodnout o uzavření „Smlouvy o poskytnutí dotace z Moravskoslezského kraje” 
na spolufinancování uznatelných výdajů projektových aktivit v rámci realizace projektu 
CLAIRO dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
3) ukládá 
  

primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 
předložit zastupitelstvu města návrh dle bodu 2) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 24.06.2020
 vedoucí odboru strategického rozvoje 
  

 
RM_M 45 
Návrh na souhlas s umíst ěním SO v pozemcích v k. ú. Poruba, obec 
Ostrava, návrh na uzav ření smlouvy o výp ůjčce k nemovitým v ěcem 
v k. ú. Poruba, obec Ostrava a návrh na uzav ření nájemní smlouvy 
k části pozemku v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava  
  
Usnesení číslo: 04164/RM1822/62 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
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rada m ěsta 

Usnesení  
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s umístěním stavebních objektů: 

SO 651 - Tramvajová trať 
SO 652 - Úprava trakčního vedení 
SO 653 - Úprava tramvajových nástupišť 

do pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostravy, a to: 
- parc. č. 2965/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
- parc. č. 2965/12 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
- parc. č. 2965/13 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
- parc. č. 2965/14 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
- parc. č. 2971/17 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
vše v k. ú. Poruba, obec Ostrava, 

pro: 

Dopravní podnik Ostrava a. s. 
se sídlem Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 
IČO 619 74 757 

v rámci stavby ”PJD na ul. Opavská” 

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

  
2) rozhodla 
  

na straně půjčitele uzavřít smlouvu o výpůjčce k pozemkům v k. ú. Poruba, obec Ostrava, a to: 

- parc. č. 2965/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, a to část A o výměře 457 m2, část B 
o výměře 259 m2, část C o výměře 36,10 m2 a část D o výměře 9,4 m2 

- parc. č. 2965/12 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 137,5 m2 

- parc. č. 2965/13 - ostatní plocha, ostatní komunikace, a to část A o výměře 120,10 m2 a část 
B o výměře 368 m2 

- parc. č. 2965/14 - ostatní plocha, ostatní komunikace, a to část A o výměře 17,80 m2 a část B 
o výměře 49 m2 

- parc. č. 2971/17 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 9,5 m2 

vše v k. ú. Poruba, obec Ostrava 

s Dopravním podnikem Ostrava a. s, se sídlem Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 
Ostrava, IČO 619 74 757 

za účelem úpravy tramvajové tratě a úpravy trakčního vedení v rámci stavby „PJD 
na ul. Opavská” 

na dobu určitou, ode dne účinnosti smlouvy o výpůjčce do 30. 9. 2022 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 
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3) rozhodla 
  

na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu k části pozemku parc. č. 4237 - ostatní plocha, 
ostatní komunikace o výměře 20 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

s xxxxxxxxxxxxxxxxxx, se sídlem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,            
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 46 
Návrh na souhlas s umíst ěním stav. objekt ů, uzavření smluv o budoucí 
smlouv ě o zřízení služebnosti, nájemních smluv 
  
Usnesení číslo: 04165/RM1822/62 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s umístěním vodovodní přípojky vč. vodoměrné šachtice, kanalizační přípojky a sjezdu 
a nájezdu do pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 2953/5 – ostatní plocha, ostatní komunikace 
v k. ú. Poruba, obec Ostrava, 

pro investora: 

Ing. xxxxxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxxxxxx 
bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

v rámci stavby „Novostavba rodinného domu v parc. č. 2098/2 v k. ú. Poruba”, 

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

  
2) rozhodla 
  

na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti vodovodní přípojky 
vč. vodoměrné šachtice a kanalizační přípojky, užívání části pozemku pro přístup a příjezd 
k pozemku parc. č. 2098/2 v k. ú. Poruba, obec Ostrava, k pozemku: 

parc. č. 2953/5 – ostatní plocha, ostatní komunikace 
v k. ú. Poruba, obec Ostrava, 

s budoucím oprávněným: 

 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxxxxx 
bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
3) rozhodla 
  

na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu k části pozemku parc. č. 2953/5 - ostatní 
plocha, ostatní komunikace o výměře 19 m2 v k. ú. Poruba, obec Ostrava 

s nájemcem: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxxxx 
bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  
4) souhlasí 
  

s umístěním splaškové kanalizace DN 250 do pozemku ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy: 

parc. č. 4879/1 - ostatní plocha, zeleň 
v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, 

pro investory: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxx 
bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxx 
bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxx 
bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

xxxxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxxxxxx, 
bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

xxxxxxxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxxxxxxxx 
bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

manželé 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxxxxxx 
oba bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
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manželé 
xxxxxxxxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxxxxx 
bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
xxxxxxxxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxxxxxx 
bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

v rámci stavby „SO 302 – Splašková kanalizace”, 

dle situace z projektové dokumentace, která je přílohou č. 6 předloženého materiálu 

  
5) rozhodla 
  

na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě 
splaškové kanalizace DN 250 k pozemku: 

parc. č. 4879/1 - ostatní plocha, zeleň 
v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, 

s budoucími oprávněnými: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxxxxx 
bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxxxx 
bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxxxx 
bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxxxx 
bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxxxxx 
bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

manželé 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxxxxx 
oba bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

manželé 
xxxxxxxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxxxxxx 
bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
xxxxxxxxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxxxxx 
bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

dle přílohy č. 7 předloženého materiálu  
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6) rozhodla 
  

na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu k části pozemku parc. č. 4879/1 - ostatní 
plocha, zeleň o výměře 9,4 m2 v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 

s nájemci: 

xxxxxxxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxxxxx 
bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

xxxxxxxxxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxxxxx 
bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxxxxxx 
bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxxxxxxx, 
bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxxxxxx 
bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

manželé 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxxxxxxxxx 
oba bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

manželé 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxxxxxxxx 
bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
xxxxxxxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
dle přílohy č. 8 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 48 
Programy na podporu školství a podporu vzd ělávání 
a talentmanagementu z rozpo čtu statutárního m ěsta Ostravy 
na rok 2021 
  
Usnesení číslo: 04166/RM1822/62 

(zn.předkl.) 
91 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
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a) schválit Program na podporu školství z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2021 
a Program na podporu vzdělávání a talentmanagementu na území statutárního města Ostravy 
na rok 2021 dle příloh č. 3 a 4 předloženého materiálu 
b) schválit návrhy vzorových smluv a vzorových sdělení o poskytnutí peněžních prostředků 
z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2021, které jsou přílohou programů, dle příloh č. 5 
- 8 přeloženého materiálu 
c) schválit návrh vyhlášení výběrového řízení Programu na podporu školství  z rozpočtu 
statutárního města Ostravy na rok 2021 a Programu na podporu vzdělávání 
a talentmanagementu na území statutárního města Ostravy na rok 2021 dle přílohy č. 9 
předloženého materiálu 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
 
rozhodnout o vyhlášení výběrového řízení Programu na podporu školství z rozpočtu statutárního 
města Ostravy na rok 2021 a Programu na podporu vzdělávání a talentmanagementu 
na území statutárního města Ostravy na rok 2021 dle přílohy č. 9 předloženého materiálu 

  
3) ukládá 
  

náměstkyni primátora Mgr. Andree Hoffmannové, Ph.D., 
předložit zastupitelstvu města ke schválení a k rozhodnutí návrhy uvedené v bodech 1) a 2) 
tohoto usnesení 

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

 
RM_M 49 
Návrh prodat bytovou jednotku v k. ú. Dubina u Ostr avy, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 04167/RM1822/62 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem prodat bytovou jednotku č. 3031/1 ve vlastnictví statutárního města Ostrava, 
nesvěřenou městskému obvodu, vymezenou ve smyslu zák. č. 72/1994 Sb., v bytovém domě 
č. p. 3031, který stojí na pozemku parc. č. 287/2, k. ú. Dubina u Ostravy, část obce Bělský Les, 
obec Ostrava, včetně příslušejícího spoluvlastnického podílu na společných částech domu 
a pozemku ve výši 7666/295311, a to: 
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xxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, rok narození xxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxx, rok narození xxxxxxx, oba 
bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

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

  
2) ukládá 
  

náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 
předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 24.06.2020
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 50 
Návrh na zám ěr města prodat a neprodat nemovité v ěci v k. ú. 
Heřmanice a k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, návrh na zám ěr města 
prodat spoluvlastnický podíl nemovitých v ěcí v k. ú. Studénka 
nad Odrou, obec Studénka 
  
Usnesení číslo: 04168/RM1822/62 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem na záměr města prodat nemovitou věc v k. ú. Heřmanice, obec Ostrava, ve vlastnictví 
statutárního města Ostrava, svěřenou městskému obvodu Slezská Ostrava, a to pozemek 
p. p. č. 425/8 

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. Slezská Ostrava, obec Ostrava, 
ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřenou městskému obvodu Slezská Ostrava, 
a to pozemek parc. č. 1049/2 

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

s návrhem na záměr města prodat nemovitou věc v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, 
ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřenou městskému obvodu Slezská Ostrava, 
a to pozemek parc. č. 320/1  

  
4) souhlasí 
  

s návrhem na záměr města prodat spoluvlastnický podíl ve výši 1/8 na nemovitých věcech v k. ú. 
Studénka nad Odrou, obec Studénka, a to spoluvlastnický podíl pozemků: 

- parc. č. 277, 
- parc. č. 2200/37, 
- parc. č. 2226/9, 
- parc. č. 2243/3 

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

  
5) ukládá 
  

náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 
předložit návrh dle bodů 1) až 4) zastupitelstvu města k rozhodnutí 

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 24.06.2020
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 51 
Návrh p řijmout darem nemovité v ěci v k. ú. Stará Plesná, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 04169/RM1822/62 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

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

- části pozemku parc. č. 230/3 
- části pozemku parc. č. 225/1 
- části pozemku parc. č. 229/14 
- části pozemku parc. č. 224/1 
- části pozemku parc. č. 224/2 
- části pozemku parc. č. 229/3 
- části pozemku parc. č. 221/1 
- části pozemku parc. č. 221/2 
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- části pozemku parc. č. 229/8 
- části pozemku parc. č. 222/1 
- části pozemku parc. č. 229/7 
- části pozemku parc. č. 223/3 
v rozsahu dle přílohy č. 5/1 a 5/2 smlouvy o budoucí smlouvě darovací 

a 

staveb realizovaných v rámci stavby „Inženýrské sítě a komunikace Stará Plesná” v k. ú. Stará 
Plesná, obec Ostrava: 

- splaškovou kanalizaci DN 250 celkové předpokládané délky 334,66 m a vodovodní řad
PE D 110 celkové předpokládané délky 323,83 m, z toho část potrubí PE D 110 předpokládané 
délky 124,77 m a PE D 90 předpokládané délky 199,06 m, které budou vybudovány v rámci 
stavby “Inženýrské sítě a komunikace Stará Plesná SO 303 - splašková kanalizace, SO 301 -
Vodovod” a uloženy v pozemcích parc. č. 964/3, parc. č. 964/6, parc. č. 228/3, parc. č. 228/1, 
parc. č. 230/1, parc. č. 229/12, parc. č. 230/3, parc. č. 225/1, parc. č. 229/14, parc. č. 224/1, 
parc. č. 224/2, parc. č. 229/3, parc. č. 221/1, parc. č. 221/2, parc. č. 229/6, parc. č. 223/1, 
parc. č. 229/5, parc. č. 229/8, parc. č. 229/7, parc. č. 223/3. 

- účelovou komunikaci - stavební objekt se bude skládat ze dvou na sebe navazujících ramen 
příjezdových komunikací (úsek 2 a 3). Obě ramena šířky 5,5 budou obousměrná s asfaltovým 
povrchem. Podél jiho-západní strany vozovky úseku 2 bude zřízen dlážděný chodník       
šířky 1,5 m. Na severní straně vozovky úseku 2 se vytvoří parkovací pruh šířky 2,0 m, délky 
20,50 m s náběhy délky 1,0 m. Jedná se o stavební objekt SO 102 - Účelová 
komunikace. Komunikace bude umístěna na pozemcích, parc. č. 230/1, parc. č. 230/3, 
parc. č. 227/7, parc. č. 227/6, parc. č. 225/1, parc. č. 229/14, parc. č. 224/1, parc. č. 224/2, 
parc. č. 229/3, parc. č. 221/1, parc. č. 221/2, parc. č. 229/6, parc. č. 222/2, parc. č. 223/1, 
parc. č. 229/5, parc. č. 229/8, parc. č. 222/1, parc. č. 229/7, parc. č. 223/3.  

- veřejné osvětlení - bude realizováno zemním kabelem CYKY - J 4X10, 3 ks nových LED 
svítidel o výkonu 28 W typu R2L2 S24L35 NR 390 CL1 na vetknutých bezpeticových žárově 
zinkovaných stožárech výšky 8 m s ochranou manžetou s výložníkem 2 m a 12 ks nových LED 
svítidel o výkonu 20 W typu R2L2 S 12L50 NR 730 CL1 na vetknutých bezpaticových žárově 
zinkovaných stožárech výšky 6 m s ochranou manžetou s výložníkem 1 m. Jedná se o stavební 
objekt SO 401 Veřejné osvětlení, které bude umístěno na pozemcích, parc. č. 331/1, 
parc. č. 964/3, parc. č. 964/6, parc. č. 228/3, parc. č. 230/1, parc. č. 230/3, parc. č. 227/7, 
parc. č. 227/6, parc. č. 225/1, parc. č. 229/14, parc. č. 224/2, parc. č. 229/3, parc. č. 221/1, 
parc. č. 221/2, parc. č. 229/6, parc. č. 222/2, parc. č. 223/1, parc. č. 229/5, parc. č. 229/8, 
parc. č. 222/1, parc. č. 229/7, parc. č. 223/3, 

od HOMOLA holding s.r.o., Vratimovská 624/11, Kunčičky, 718 00 Ostrava, IČO 06519091 
a uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě darovací dle přílohy č. 5, která je přílohou předloženého 
materiálu  
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2) ukládá 
  

náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 24.06.2020
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 52 
Návrh na uzav ření dodatku č. 1 ke Smlouv ě o poskytnutí ú čelové 
neinvesti ční dotace č.0614/2020/KP spolku Jagello 2000 na po řádání 
Dnů NATO v Ostrav ě & Dnů Vzdušných sil Armády České republiky 2020
  
Usnesení číslo: 04170/RM1822/62 

(zn.předkl.) 
01 

  
k usnesení č. 0683/ZM1822/12 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace 
č. 0614/2020/KP na pořádání Dnů NATO v Ostravě & Dnů Vzdušných sil Armády České 
republiky 2020, uzavřené dne 13.02.2020  mezi statutárním městem Ostrava, se sídlem 
Prokešovo nám. 8, 729 30   Ostrava, IČO:00845451 a spolkem Jagello 2000, z.s., se sídlem 
Mariánské náměstí 2116/10, 709 00   Ostrava, IČO: 70640866, dle přílohy č. 2 předloženého 
materiálu 

  
2) ukládá 
  

primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě 
dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
 

RM_M 53 
Návrh na uzav ření dodatku č. 5 ke „Smlouv ě o výp ůjčce” 
s Moravskoslezským krajem 
  
Usnesení číslo: 04171/RM1822/62 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
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 1) rozhodla 
  

na straně půjčitele 
o uzavření dodatku č. 5 ke „Smlouvě o výpůjčce”, ev. č. 01481/2002/MJ ze dne 30. 10. 2002, 
ve znění „Dodatku č. 1”, ev. č. 01481D1/2004/MJ ze dne 29. 4. 2004, „Dodatku č. 2”, 
ev. č. 01481D2/2007/MJ ze dne 11.04.2007, „Dodatku č. 3”, ev. č. 01481D3/2008/MJ ze dne 
06.03.2008 a „Dodatku č. 4”, ev. č. 01481D4/2009/MJ ze dne 02.09.2009 

s vypůjčitelem 
Moravskoslezským krajem 
se sídlem: 28. října č. 117, 702 18 Ostrava 
IČO: 70 89 06 92 

kterým se zúží předmět výpůjčky u pozemku parc. č. 2625/2, ost. plocha - ost. komunikace, 
v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, na novou výměru 708,90 m2, 
dle návrhu dodatku č. 5, který je přílohou č. 3 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 54 
Návrh na souhlas s umíst ěním oplocení na pozemcích ve vlastnictví 
statutárního m ěsta Ostravy, návrh na uzav ření smlouvy o budoucí 
smlouv ě o zřízení služebnosti a návrh na uzav ření nájemní smlouvy 
s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR 
  
Usnesení číslo: 04172/RM1822/62 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s umístěním oplocení podél dálnice D56, R11, I/11 Ostrava na pozemcích  ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy: 

parc. č. 3294/14 - ostatní plocha, silnice, 
v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, 
p. p. č. 936/12 - ostatní plocha, jiná plocha, 
v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava, 
parc. č.  parc. č. 84/1 - ostatní plocha, silnice, 
parc. č. 922/1 - ostatní plocha, silnice, 
parc. č. 922/4 - ostatní plocha, silnice, 
parc. č. 996/1 - ostatní plocha, silnice, 
všechny v k. ú. Kunčice nad Ostravicí, obec Ostrava, 

pro: 
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Ředitelství silnic a dálnic ČR 
se sídlem: 145 05 Praha 4, Na Pankráci 546/56 
IČO: 659 93 390 

v rámci stavby „19017-D56, R11, I/11, oplocení”, 

dle situačních výkresů, které jsou přílohou č. 1/1 předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
  

na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - umístění, vedení, 
provádění údržby a opravy oplocení podél dálnice D56, R11, I/11 
Ostrava  na pozemcích  ve  vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 3294/14 - ostatní plocha, silnice, 
v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, 
p. p. č. 936/12 - ostatní plocha, jiná plocha, 
v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava, 
parc. č. 84/1 - ostatní plocha, silnice, 
parc. č. 922/1 - ostatní plocha, silnice, 
parc. č. 922/4 - ostatní plocha, silnice, 
parc. č. 996/1 - ostatní plocha, silnice, 
všechny v k. ú. Kunčice nad Ostravicí, obec Ostrava, s budoucím oprávněným: 

Ředitelství silnic a dálnic ČR 
se sídlem: 145 05 Praha 4, Na Pankráci 546/56 
IČO: 659 93 390 

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. 3294/14, ost. plocha - silnice, o výměře 6 m2 v k. ú. Radvanice, obec 
Ostrava 
- část pozemku parc. č. 996/1, ost. plocha - silnice, o výměře 262 m2 

- část pozemku parc. č. 922/1, ost. plocha - silnice, o výměře 600 m2 

- část pozemku parc. č. 922/4, ost. plocha - silnice, o výměře 306 m2 

- část pozemku parc. č. 84/1, ost. plocha - silnice, o výměře 69 m2 

vše v k. ú. Kunčice nad Ostravicí, obec Ostrava 
- část pozemku p. p. č. 936/12, ost. plocha - jiná plocha, o výměře 141 m2 v k. ú. Hrabůvka, obec 
Ostrava 
s 
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Ředitelstvím silnic a dálnic ČR 
se sídlem: 145 05 Praha 4, Na Pankráci 546/56 
IČO: 659 93 390 
za účelem vybudování nového ochranného oplocení podél stávajících komunikací D56, R11 
a I/11 pro eliminaci nebezpečí vstupu volně žijících živočichů a hospodářských zvířat 
do komunikace, za nájemné ve výši 90,- Kč/m2/rok, tj. 124.560,- Kč/ročně, na dobu určitou, 
nejdéle však do 31. 12. 2024, 
dle přílohy č. 3 předloženého materiálu  

  
 

RM_M 55 
Žádost o mimo řádnou dotaci spolku AKADEMIE MFK VÍTKOVICE, z.s. 
  
Usnesení číslo: 04173/RM1822/62 

(zn.předkl.) 
91 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí mimořádné dotace ve výši 6 970 tis. Kč spolku AKADEMIE MFK 
VÍTKOVICE, z.s., IČO: 22819347, se sídlem Holasova 1133/14, 700 30  Ostrava - Hrabůvka 
na realizaci projektu „Podpora činnosti MFK Vítkovice v letech 2020/2021” dle přílohy č. 1 
a důvodové zprávy předloženého materiálu a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
dotace mezi statutárním městem Ostrava a shora uvedeným subjektem dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu 

  
2) ukládá 
  

náměstkyni primátora Mgr. Andree Hoffmannové, Ph.D., 
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodu 1) tohoto usnesení na jeho zasedání 
dne 24.6.2020 

  
 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 24.06.2020
 vedoucí odboru školství a sportu 
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RM_M 56 
Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, p říspěvková organizace -
návrh na zvýšení vstupného, p řevod finan čních prost ředků z rezervního 
fondu do fondu investic, zm ěna darovací smlouvy 
  
Usnesení číslo: 04174/RM1822/62 

(zn.předkl.) 
33 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

se zvýšením vstupného do Zoologické zahrady a botanického parku Ostrava, p. o., v kategorii 
plné vstupné - dospělí s platností od 01.07.2020 dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  
2) souhlasí 
  

s použitím části rezervního fondu organizace Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, 
příspěvková organizace ve výši 4 000 tis. Kč k posílení fondu investic dle důvodové zprávy 
předloženého materiálu 

  
3) bere na vědomí 
  

informace ve vazbě na dopady opatření přijatých v souvislosti s epidemií COVID-19 
na hospodaření organizace dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  
4) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

zrušit své usnesení č. 0898/ZM1822/14 ze dne 20.05.2020 v bodě 6) tohoto usnesení 

  
5) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí daru ve výši 60 000,- Kč právnické osobě: Turtle Foundation, 
IČO: 214/5866/0990, se sídlem An der Eiche 7a, 50678, Cologne, Germany, dle důvodové 
zprávy a uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Ostravou a uvedenou právnickou
osobou, jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru ve výši 60 000,- Kč pro účely programu 
Turtle Foundation - Ochrana kožatky velké na Mentawajských ostrovech v Indonésii 
dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 
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6) ukládá 
  

náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové 
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí a schválení návrhy dle bodů 4) a 5) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 24.06.2020
 vedoucí odboru strategického rozvoje 
  

 
RM_M 57 
Aktualizace Ak čního plánu Strategického plánu rozvoje m ěsta Ostravy 
na období 2017- 2023 a vyhodnocení hlavních ukazatel ů Strategického 
plánu pro rok 2019 

Usnesení číslo: 04175/RM1822/62 

(zn.předkl.) 
38 

k usnesení č. 1532/ZM1418/24 
k usnesení č. 1699/ZM1418/27 
k usnesení č. 2194/ZM1418/34 

Rada města 

1) souhlasí 
  

s aktualizací Akčního plánu Strategického plánu rozvoje města Ostravy na období 2017-2023 
pro rok 2020 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

schválit aktualizaci Akčního plánu Strategického plánu rozvoje města Ostravy na období 
2017-2023 pro rok 2020 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
3) projednala 
  

vyhodnocení hlavních ukazatelů Strategického plánu rozvoje města Ostravy na období 
2017-2023 pro rok 2019 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
4) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
 
projednat vyhodnocení hlavních ukazatelů Strategického plánu rozvoje města Ostravy na období 
2017-2023 pro rok 2019 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 
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5) ukládá 
  

primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 
předložit návrh dle bodů 2) a 4) tohoto usnesení zastupitelstvu města 

  
 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 24.06.2020
 vedoucí odboru strategického rozvoje 
  

 
RM_MZP 1 
Projednání vybraných bod ů řádné valné hromady obchodní spole čnosti 
Spole čnost pro využití letišt ě Ostrava-Mošnov a.s. 
  
Usnesení číslo: 04176/RM1822/62 

(zn.předkl.) 
90 

  
Rada města 
  
1) ukládá 
  

delegovanému zástupci na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti Společnost pro využití 
letiště Ostrava-Mošnov, a.s. se sídlem č. p. 316, 742 51 Mošnov, IČO 60792914 dne 29.06.2020 
hlasovat: 

a) PRO v bodě programu číslo: 

3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a zpráva o vztazích za rok 2019, zpráva 
o řádné účetní závěrce za rok 2019 

5. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, řádné účetní závěrky 
za rok 2019, návrhu na uhrazení ztráty společnosti a auditora společnosti pro rok 2020 

6. Odvolání a volba členů dozorčí rady 

7. Schválení smluv o výkonu funkce pro členy dozorčí rady 

b) PROTI v bodě programu číslo: 

8. Schválení mimořádných odměn členům orgánů společnosti 

c) BEZ OMEZENÍ v ostatních bodech programu 

  
 Vyřizuje: Mgr. Radim Babinec, T: 29.06.2020
 náměstek primátora 
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RM_MZP 2 
Návrh na poskytnutí odm ěny za rok 2019 řediteli Zoologické zahrady 
a botanického parku Ostrava, p říspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 04177/RM1822/62 

(zn.předkl.) 
33 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

poskytnutí odměny za rok 2019 Ing. Petru Čolasovi řediteli Zoologické zahrady a botanického 
parku Ostrava, příspěvkové organizace dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  
 

RM_MZP 3 
Projednání vybraných bod ů řádné valné hromady obchodní spole čnosti 
Moravskoslezské inova ční centrum Ostrava, a.s. 
  
Usnesení číslo: 04178/RM1822/62 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 
  
1) ukládá 
  

delegovanému zástupci na jednání řádné valné hromady obchodní společnosti Moravskoslezské 
inovační centrum Ostrava, a.s. se sídlem Ostrava, Pustkovec, Technologická 372/2, PSČ 708 00, 
IČO 25379631, konané dne 26. června 2020 hlasovat: 

A) PRO v bodě programu číslo: 

2. Výroční zpráva společnosti za rok 2019   

a) schválení výroční zprávy společnosti za rok 2019 včetně zprávy o podnikatelské činnosti 
a stavu majetku společnosti 

b) schválení řádné účetní závěrky, zprávy auditora o účetní závěrce, jakož i zprávy o vztazích 

c) schválení úhrady ztráty za rok 2019 

d) schválení výběru auditora Ing. Martina Coufala (CMC Audit, s.r.o.) na ověření řádné účetní 
závěrky pro rok 2020 a následující 

3. Schválení změny stanov 

4. Odvolání a volba nového člena dozorčí rady 

  



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

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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B) BEZ OMEZENÍ v ostatních bodech programu 

  
 Vyřizuje: Ing. Tomáš Macura, MBA, T: 26.06.2020
 primátor 
  

 
RM_MZP 4 
Návrh na úpravu plat ů ředitel ů příspěvkových organizací v oblasti 
zdravotnictví a sociální pé če 
  
Usnesení číslo: 04179/RM1822/62 

(zn.předkl.) 
32 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

úpravu platu řediteli Městské nemocnice Ostrava, příspěvková organizace zřízenou statutárním 
městem Ostrava v oblasti zdravotnictví, s účinností od 1. 7. 2020 dle důvodové zprávy 
a přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) schvaluje 
  

úpravu platů ředitelům a ředitelce příspěvkových organizací zřízených statutárním městem 
Ostrava v oblasti sociální péče, s účinností od 01.07.2020 dle důvodové zprávy a přílohy č. 2 
předloženého materiálu 

  
 

RM_MZP 5 
Projednání vybraných bod ů řádné valné hromady obchodní spole čnosti 
Koordinátor ODIS s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 04180/RM1822/62 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 
  
1) ukládá 
  

delegovanému zástupci statutárního města Ostravy na řádnou valnou hromadu obchodní 
společnosti Koordinátor ODIS s.r.o., se sídlem 28. října 3388/111, PSČ 702 00, Ostrava -
Moravská Ostrava, IČO 64613895 hlasovat: 

A) PRO v bodech programu valné hromady číslo 1 až 3: 

1)  Účetní závěrka společnosti, zpráva o hospodaření společnosti za rok 2019 a návrh 
na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2019 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

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) Sjednání obchodních případů nad 500 000 Kč dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

3) Změny v Tarifu ODIS - tarifní oblast MĚSTO Frýdek-Místek dle přílohy č. 5 předloženého 
materiálu 

B) BEZ OMEZENÍ v ostatních bodech programu 

  
 Vyřizuje: Ing. Vladimír Cigánek, T: 18.06.2020
 náměstek primátora 
  

 
RM_MZP 6 
Návrh na poskytnutí odm ěn za rok 2019 ředitel ům příspěvkových 
organizací z řízených statutárním m ěstem Ostrava v oblasti školství 
  
Usnesení číslo: 04181/RM1822/62 

(zn.předkl.) 
31 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

poskytnutí odměn za rok 2019 ředitelům příspěvkových organizací zřízených statutárním 
městem Ostrava v oblasti školství dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu

  
 

RM_MZP 7 
Projednání vybraných bod ů řádné valné hromady obchodní spole čnosti 
Garáže Ostrava, a.s. 
  
Usnesení číslo: 04182/RM1822/62 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 
  
1) ukládá 
  

delegovanému zástupci statutárního města Ostravy 
na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti Garáže Ostrava, a.s., se sídlem 
Havlíčkovo nábřeží 1167/12, PSČ 702 00, Ostrava-Moravská Ostrava, IČO 25360817 hlasovat:

A) PRO v bodě programu číslo: 

2) Zpráva představenstva o činnosti společnosti a stavu majetku za rok 2019 
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

3) Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, přezkoumání roční účetní závěrky za rok 2019 
a návrhu na použití zisku dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

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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4) Projednání a schválení roční účetní závěrky a výroční zprávy za rok 2019 a schválení návrhu 
na použití zisku dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

5)  Návrh podnikatelského plánu pro rok 2020 dle přílohy č. 5  předloženého materiálu 

6)  Návrh na odvolání a volbu orgánů společnosti a schválení smluv o výkonu funkce 
dle přílohy č. 1 a 6 předloženého materiálu 

B) BEZ OMEZENÍ v ostatních bodech programu valné hromady 

  
 Vyřizuje: Ing. Vladimír Cigánek, T: 18.06.2020
 náměstek primátora 
  

 
RM_MZP 8 
Návrh na poskytnutí odm ěny za rok 2019 ředitel ům příspěvkových 
organizací - Firemní školky m ěsta Ostravy, p říspěvkové organizace 
a Městského ateliéru prostorového plánování a architekt ury, 
příspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 04183/RM1822/62 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

poskytnutí odměny za rok 2019 Janě Madecké ředitelce Firemní školky města Ostravy, 
příspěvkové organizace dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  
2) schvaluje 
  

poskytnutí odměny za rok 2019 Ing. arch. Ondřeji Vysloužilovi řediteli Městského ateliéru 
prostorového plánování a architektury, příspěvkové organizace dle důvodové zprávy 

  
 

RM_VZ 1 
Veřejná zakázka „Stavby VO - TDO II.”, po ř. č. 082/2020 
  
Usnesení číslo: 04184/RM1822/62 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na výkon odborného 
technického dozoru objednatele při realizaci akcí veřejných osvětlení v rozsahu přílohy č. 1 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

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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předloženého materiálu se společností: 

PTD Muchová, s.r.o. 
se sídlem: Olešní 313/14, 712 00 Ostrava - Muglinov 
IČO: 27767931 

za cenu nejvýše přípustnou 510.200,-  Kč bez DPH 

  
 

RM_VZ 2 
Veřejná zakázka „Rekonstrukce a rozší ření kanalizace Kun čice 
a Kunčičky (PD+AD+IČ)”, po ř. č. 195/2019 
  
Usnesení číslo: 04185/RM1822/62 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 03834/RM1822/58 
  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

na základě zprávy o hodnocení nabídek o výběru dodavatele a o uzavření smlouvy dle přílohy 
č. 1 předloženého materiálu, za podmínky předložení dokladů a zjištění údajů o skutečném 
majiteli dle § 122 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, 
na vypracování dokumentací a zajištění souvisejících činností v rámci přípravy a realizace 
stavby „Rekonstrukce a rozšíření kanalizace Kunčice a Kunčičky”, v k. ú. Kunčice 
nad Ostravicí, Kunčičky, Slezská Ostrava a Vítkovice, obec Ostrava s účastníkem poř. č. 3: 

KONEKO, spol. s r.o. 
se sídlem: Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava 
IČO: 00577758 

za cenu nejvýše přípustnou 3.860.000,- Kč bez DPH 

  
 

RM_M 58 
Návrh na z řízení služebností a uzav ření smlouvy o z řízení služebnosti 
pro oprávn ěného CETIN a.s. 
  
Usnesení číslo: 04186/RM1822/62 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

zřídit služebnost a uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti zřízení a provozování podzemního 
vedení komunikačního vedení veřejné komunikační sítě k pozemkům: 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

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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- p. p. č. 813/15 – ostatní plocha, ostatní komunikace 
- p. p. č. 813/52 – ostatní plocha, ostatní komunikace 
- p. p. č. 822/47- ostatní plocha, jiná plocha 
- p. p. č. 822/84 – ostatní plocha, ostatní komunikace 
- p. p. č. 1338/1 – trvalý travní porost 
- p. p. č. 1339/1 - orná půda 
- p. p. č. 1339/12 – ostatní plocha, ostatní komunikace 
- p. p. č. 1339/18 - ostatní plocha, ostatní komunikace 
- p. p. č. 1339/20 - ostatní plocha, ostatní komunikace 
- p. p. č. 1340/15 – ostatní plocha, jiná plocha 
vše v k.ú. Mošnov, obec Mošnov 

s oprávněným: 
CETIN a.s., 
sídlo: Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9 
IČ: 04084063 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

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

  
 

RM_M 59 
Návrh koupit nemovité v ěci v k. ú. Michálkovice a k. ú. Slezská Ostrava, 
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 04187/RM1822/62 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem koupit nemovitou věc v k. ú. Michálkovice, obec Ostrava, a to část pozemku 
p. p. č. 353/12, zahrada, o výměře 2 m2, která je dle geometrického plánu č. 2286-134/2020 
oddělena a nově označena jako pozemek p. p. č. 353/14, ost. plocha, ost. komunikace, 
od vlastníka: 

xxxxxxxxxxxxxxxx, rok narození xxxx, bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za cenu obvyklou 
ve výši 830,- Kč 

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

  
 

 

 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

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) souhlasí 
  

s návrhem koupit nemovitou věc v k. ú. Michálkovice, obec Ostrava, a to část pozemku 
p. p. č. 353/7, zahrada, o výměře 31 m2, která je dle geometrického plánu č. 2286-134/2020 
oddělena a nově označena jako pozemek p. p. č. 353/13, ost. plocha, ost. komunikace, 
od vlastníka: 

xxxxxxxxxxxxxxxxx, rok narození xxxx, bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
za cenu obvyklou ve výši 12.900,- Kč 

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

  
3) souhlasí 
  

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

- pozemek parc. č. 4204/1, 
- část pozemku parc. č. 4215, ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 65 m2, 
která je dle geometrického plánu č. 4088-249/2016 oddělena a označena jako díl “a”, 

od vlastníka QT Technik spol. s r.o., IČO 619 77 837, sídlo Těšínská 2088/179, Slezská Ostrava, 
710 00 Ostrava, za cenu obvyklou ve výši 327.820,- Kč 

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

  
4) souhlasí 
  

s tím, aby si zastupitelstvo města vyhradilo rozhodnutí označit nemovité věci, a to: 

- nemovité věci, uvedené v bodě 1) a 2) tohoto usnesení, jakožto majetek svěřený městskému 
obvodu Michálkovice 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 tyto nemovité věci 
statutární město Ostrava nabude do svého vlastnictví, 

- nemovité věci, uvedené v bodě 3) tohoto usnesení, jakožto majetek svěřený městskému 
obvodu Slezská Ostrava dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut 
města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, za podmínky, že tyto nemovité věci 
statutární město Ostrava nabude do svého vlastnictví 

  
5) souhlasí 
  

s tím, aby zastupitelstvo města označilo nemovité věci, a to: 

 
 
 
 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

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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- nemovité věci, uvedené v bodě 1) a 2) tohoto usnesení, jakožto majetek svěřený městskému 
obvodu Michálkovice 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 tyto nemovité věci 
statutární město Ostrava nabude do svého vlastnictví, 

- nemovité věci, uvedené v bodě 3) tohoto usnesení, jakožto majetek svěřený městskému 
obvodu Slezská Ostrava dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut 
města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, za podmínky, že tyto nemovité věci 
statutární město Ostrava nabude do svého vlastnictví 

  
6) ukládá 
  

náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 
předložit návrh dle bodů 1) až 5) zastupitelstvu města k rozhodnutí 

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 24.06.2020
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 60 
Návrh na poskytnutí investi ční účelové dotace na projekt Rekonstrukce 
IT, dětské h řiště - hradní nádvo ří a hradní terasa Lu čina s ob čerstvením 
a neinvesti ční účelové dotace na projekt Návšt ěvnická karta OVA card 
a návrh na uzav ření dodatku č. 1 k Veřejnopr ávní smlouv ě o poskytnutí 
účelové investi ční dotace č. 3183/2019/KP spole čnosti Černá louka s.r.o.
  
Usnesení číslo: 04188/RM1822/62 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy ve výši 
2 500 tis. Kč společnosti Černá louka s. r. o., Černá louka 3235, 702 00  Ostrava-Moravská 
Ostrava, IČO 26879280, na realizaci projektu Rekonstrukce IT, dětské hřiště - hradní nádvoří 
a hradní terasa Lučina s občerstvením dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

 
 
 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

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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rozhodnout o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu 
statutárního města Ostravy dle bodu 1) tohoto usnesení mezi statutárním městem Ostrava, 
Prokešovo nám. 1803/8, 729 30  Ostrava, IČO 00845451 a společností Černá louka s. r. o., 
Černá louka 3235, 702 00  Ostrava-Moravská Ostrava, IČO 26879280, dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu  

  
3) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy 
ve výši 1 750 tis. Kč společnosti Černá louka s. r. o., Černá louka 3235, 
702 00  Ostrava-Moravská Ostrava, IČO 26879280, na realizaci projektu Návštěvnická karta 
OVA card dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  
4) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

- sníží kapitálové výdaje 

na § 2143, pol. 6313, ORJ 221 o 1 750 tis. Kč 

- zvýší neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 

na § 2143, pol. 5213, ORJ 221 o 1 750 tis. Kč 

  
5) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové 
dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy dle bodu 3) tohoto usnesení mezi statutárním 
městem Ostrava, Prokešovo nám. 1803/8, 729 30  Ostrava, IČO 00845451 a společností Černá 
louka s. r. o., Černá louka 3235, 702 00  Ostrava-Moravská Ostrava, IČO 26879280, 
dle přílohy č. 5 předloženého materiálu  

  
6) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
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rozhodnout o uzavření dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí investiční účelové 
dotace č. 3183/2019/KP na projekt Úprava prostoru okolí pavilonu A, elektromobil, 
rekonstrukce IT, WEB stránky, stěhování MINIUNI a pořízení nových pódií, uzavřené dne 
07.11.2019 mezi statutárním městem Ostrava, se sídlem Prokešovo nám. 1803/8, 
729 30  Ostrava, IČO: 00845451 a společností Černá louka s. r. o., se sídlem Černá louka 3235, 
702 00  Ostrava-Moravská Ostrava, IČO: 26879280, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu 

  
7) ukládá 
  

primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh na poskytnutí investiční účelové dotace 
dle bodu 1), návrh na poskytnutí neinvestiční účelové dotace dle bodu 3), návrh na uzavření 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční účelové dotace dle bodu 2), návrh na uzavření 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace dle bodu 5) a návrh na uzavření 
dodatku č. 1 ke smlouvě dle bodu 6)  tohoto usnesení a ke schválení rozpočtové opatření 
dle bodu 4) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Mgr. Bc. Michal Bayer, T: 24.06.2020
 vedoucí odboru kancelář primátora 
  

 
RM_M 61 
Žádost spole čnosti Janá čkův máj, o.p.s., o zm ěnu ve řejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí ú čelové dotace z rozpo čtu statutárního m ěsta 
Ostrava, ev. č. 3590/2019/KVA a uzav ření Dodatku č. 1 
  
Usnesení číslo: 04189/RM1822/62 

(zn.předkl.) 
87 

  
k usnesení č. 0631/ZM1822/11 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření Dodatku č 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové dotace 
z rozpočtu statutárního města Ostrava, ev. č. 3590/2019/KVA, uzavřené mezi statutárním 
městem Ostrava a společnosti Janáčkův máj, o.p.s., se sídlem ul. 28 října 124/2556, 702 00 
Ostrava-Moravská Ostrava, IČO: 26807882, ve znění dle přílohy č. 2 a důvodové zprávy 
předloženého materiálu  
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2) ukládá 
  

náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D., 
předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení na zasedání zastupitelstva města dne 24.06.2020 
k rozhodnutí 

  
 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 24.06.2020
 vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit 
  

 
RM_M 62 
Návrh k rozhodnutí o výb ěru dodavatele na zpracování 
zahradn ě-architektonické studie „Revitalizace Tylova sadu” 
  
Usnesení číslo: 04190/RM1822/62 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o výběru dodavatele na zpracování zahradně-architektonické studie „Revitalizace Tylova sadu” 

  
2) zmocňuje 
  

vedoucího odboru strategického rozvoje uzavřít smlouvu s vítězným uchazečem 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na zpracování zahradně-architektonické studie „Revitalizace Tylova 
sadu” za nabídkovou cenu ve výši 95 590,00 Kč vč. DPH 

  
 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 17.07.2020
 vedoucí odboru strategického rozvoje 
  

 
RM_M 63 
Návrh na vzájemné darování nemovitých v ěcí mezi statutárním m ěstem 
Ostrava a Moravskoslezským krajem, návrh sv ěřit nemovité v ěci 
městskému obvodu, vše v k.ú. Záb řeh nad Odrou, obec Ostrava, návrh 
uzavřít smlouvu o budoucí smlouv ě o zřízení služebnosti inže nýrské sít ě 
k pozemk ům v k.ú. Záb řeh nad Odrou 
  
Usnesení číslo: 04191/RM1822/62 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
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s návrhem darovat 

níže uvedené nemovité věci v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního 
města Ostravy, svěřené městskému obvodu, a to: 

- pozemek p. p. č. 715/11 
- pozemek p. p. č. 642/4 

a dále části pozemků oddělené dle geometrického plánu č. 3477-144b/2018, vyhotoveného 
pro  k. ú. Zábřeh nad Odrou, a to: 
- část pozemku p. p. č. 623/95 o výměře 8 m2, nově označena jako pozemek p. p. č. 623/156 
- část pozemku p. p. č. 623/95 o výměře 8 m2, nově označena jako pozemek p. p. č. 623/158 
- část pozemku p. p. č. 623/95 o výměře 57 m2, díl k) a část pozemku p. p. č 623/125  o výměře 
429 m2, díl l), včleněné do pozemku p. p. č. 623/125, včetně součástí (zpevněné plochy) 
- část pozemku p. p. č. 623/113 o výměře 2125 m2, dále označena jako pozemek p. p. č. 623/113
- část pozemku p. p. č. 623/113 o výměře 474 m2, nově  označena jako pozemek p. p. č. 623/152
- část pozemku p. p. č. 623/118 o výměře 184 m2, dále označena jako pozemek p. p. č. 623/118 
- část pozemku p. p. č. 623/122 o výměře 81 m2, nově označena jako pozemek p. p. č. 623/154 
- část pozemku p. p. č. 623/122 o výměře 99 m2, nově označena  jako pozemek p. p. č. 623/155
- část pozemku p. p. č. 642/1 o výměře 1061 m2, nově označena jako pozemek p. p. č. 642/10 
- část pozemku p. p. č. 642/1 o výměře 38 m2, nově označena jako pozemek p. p. č. 642/11 
- část pozemku p. p. č. 642/1 o výměře 1 m2, nově označena jako pozemek p. p. č. 642/14 
- část pozemku p. p. č. 642/1 o výměře 654 m2, nově označená jako pozemek p. p. č. 642/17 
- část pozemku p. p. č. 642/1 o výměře 214 m2, nově označena jako pozemek p. p. č. 642/18 
- část pozemku p. p. č. 642/1 o výměře 35 m2, nově označena jako pozemek p. p. č. 642/19  
- část pozemku p. p. č. 642/1 o výměře 375 m2, díl r), včleněna do pozemku p. p. č. 642/7, včetně 
součástí (chodník) za podmínky, že bude chodník vyřazen z pasportu místních komunikací, 
dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, 
- část pozemku p. p. č. 669/2 o výměře 35 m2, díl d) a část pozemku p. p. č. 670/2 o výměře 
64 m2, díl c), včleněné do pozemku p. p. č. 669/2   

Moravskoslezskému kraji,  28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO: 708 90 692 

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

  
2) souhlasí 
  

s návrhem přijmout darem 

níže uvedené nemovité věci v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, a to: 

- pozemek p. p. č. 715/6 
- část pozemku p. p. č. 719/7 o výměře 683 m2,  oddělenou dle geometrického plánu 
č. 3477-144a/2018, vyhotoveného pro k. ú. Zábřeh nad Odrou a nově označenou jako pozemek 
p. p. č. 719/15 
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- část pozemku p. p. č. 719/8 o výměře 682 m2,  oddělenou dle geometrického plánu 
č. 3477-144a/2018, vyhotoveného pro k. ú. Zábřeh nad Odrou a nově označenou jako pozemek 
p. p. č. 719/16 
- část pozemku p. p. č. 642/7 o výměře 1074 m2,  oddělenou dle geometrického plánu 
č. 3477-144b/2018, vyhotoveného pro k. ú. Zábřeh nad Odrou a nově označenou jako pozemek 
p. p. č. 642/13 
- část pozemku p. p. č. 642/7 o výměře 73 m2,  oddělenou dle geometrického plánu 
č. 3477-144b/2018, vyhotoveného pro k. ú. Zábřeh nad Odrou a nově označenou jako pozemek 
p. p. č. 642/15 
- část pozemku p. p. č. 623/91 o výměře 27 m2, oddělenou dle geometrického plánu 
č. 3477-144b/2018, vyhotoveného pro k. ú. Zábřeh nad Odrou a nově označenou jako pozemek 
p. p. č. 623/153 
- část pozemku p. p. č. 623/92,  díl h) o výměře  440 m2 a  část p. p. č. 623/116, díl g) o výměře 
88 m2, oddělené dle  geometrického plánu č. 3477-144b/2018, vyhotoveného pro k. ú. Zábřeh 
nad Odrou a sloučené do pozemku p. p. č. 623/116 
- část pozemku p. p. č. 642/3 o výměře 34 m2, oddělenou dle geometrického plánu 
č. 3477-144b/2018, vyhotoveného pro k. ú. Zábřeh nad Odrou a nově označenou jako pozemek 
p. p. č. 642/20  

z vlastnictví  Moravskoslezského kraje, ul. 28. Října 117, 702 18 Ostrava, IČO: 708 90 692 

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

  
3) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

vyhradit si rozhodnutí označit pozemky uvedené v bodě 2) návrhu usnesení, 
jakožto majetek  svěřený městkému obvodu Ostrava-Jih, 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 uvedené pozemky do svého vlastnictví  

  
4) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

označit pozemky uvedené v bodě 2) návrhu usnesení, 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 za podmínky, že statutární město Ostrava nabude uvedené 
pozemky do svého vlastnictví  

  
5) rozhodla 
  

na straně budoucího oprávněného, uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 
inženýrských sítí veřejného osvětlení a kanalizace DN 300 k pozemkům: 
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oddělených dle geometrického plánu č. 3477-144b/2018 vyhotoveného pro k. ú. Zábřeh 
nad Odrou, obec Ostrava, v roce 2018, a to: 
- části pozemku p. p. č. 623/95 označené jako díl „k“ o výměře 57 m2 a části pozemku 
p. p. č. 623/125 označené jako díl „l“ o výměře 429 m2, včleněného do pozemku 
p. p. č. 623/125, 
- části pozemku p. p. č. 623/118 o výměře 184 m2, dále označené jako pozemek p. p. č. 623/118,
- části pozemku p. p. č. 623/122 o výměře 81 m2, nově označené jako pozemek p. p. č. 623/154,
- části pozemku p. p. č. 623/122 o výměře 99 m2, nově označené jako pozemek p. p. č. 623/155,
- části pozemku p. p. č. 642/1 o výměře 654 m2, nově označené jako pozemek p. p. č. 642/17, 
vše v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, 

s budoucím vlastníkem: 

Moravskoslezský kraj 
se sídlem: ul. 28. Října 117, 702 18 Ostrava 
IČO: 708 90 692, 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  
6) 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 64 
Návrh na uložení odvod ů z investi čních fond ů a zvýšení neinvesti čních 
příspěvků na provoz m ěstským p říspěvkovým organizacím z oblasti 
kultury na krytí dopad ů legislativních zm ěn na osobní náklady 
  
Usnesení číslo: 04192/RM1822/62 

(zn.předkl.) 
87 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

v souladu s ustanovením § 28 odst. 9 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, o uložení odvodů uvedeným 
organizacím, protože zdroje vlastních investičních fondů organizací jsou větší než jejich potřeba 
užití: 

Národní divadlo moravskoslezské, příspěvková organizace,  ve výši 22 911 tis. Kč 
Divadlo loutek Ostrava, příspěvková organizace,  ve výši o 2 342 tis. Kč 
Komorní scéna Aréna, příspěvková organizace,  ve výši 1 274 tis. Kč 
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Janáčkova filharmonie Ostrava, příspěvková organizace,  ve výši 5 123 tis. Kč 
Knihovna města Ostravy, příspěvková organizace, ve výši 5 353 tis. Kč 
Ostravské muzeum, příspěvková organizace,  ve výši 2 020 tis. Kč 
PLATO Ostrava, příspěvková organizace,  ve výši 855 tis. Kč 
Lidová konzervatoř a Múzická škola, příspěvková organizace,  ve výši 670 tis. Kč 

  
2) ukládá 
  

Magistrátu města Ostravy prostřednictvím odboru kultury a volnočasových aktivit 
předložit k podpisu rozhodnutí o uložení odvodů dle bodu 1) tohoto usnesení a přílohy č. 1 
předloženého materiálu 

  
 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 30.06.2020
 vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit 
  
3) rozhodla 
  

o zvýšení neinvestičních příspěvků na provoz na rok 2020 na krytí dopadů legislativních změn 
na osobní náklady organizacím: 

Národní divadlo moravskoslezské, příspěvková organizace,  o 22 911 tis. Kč 
Divadlo loutek Ostrava, příspěvková organizace,  o 2 485 tis. Kč 
Komorní scéna Aréna, příspěvková organizace,  o 1 058 tis. Kč 
Janáčkova filharmonie Ostrava, příspěvková organizace,  o 4 526 tis. Kč 
Knihovna města Ostravy, příspěvková organizace,  o 5 645 tis. Kč 
Ostravské muzeum, příspěvková organizace,  o 1 485 tis. Kč 
PLATO Ostrava, příspěvková organizace,  o 855 tis. Kč 
Lidová konzervatoř a Múzická škola, příspěvková organizace,  o 1 583 tis. Kč    

  
4) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se 

- z v y š u j í 
nedaňové příjmy na ORJ 160 
na § 3311, pol. 2122, org. 4234   o   22 911 tis. Kč 
na § 3311, pol. 2122, org. 4240   o     2 342 tis. Kč 
na § 3311, pol. 2122, org. 4251   o     1 274 tis. Kč 
na § 3312, pol. 2122, org. 4212   o     5 123 tis. Kč 
na § 3314, pol. 2122, org. 4214   o     5 353 tis. Kč 
na § 3315, pol. 2122, org. 4215   o     2 020 tis. Kč 
na § 3315, pol. 2122, org. 4250   o        855 tis. Kč 
na § 3319, pol. 2122, org. 4254   o        670 tis. Kč 
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- z v y š u j í 
neinvestiční příspěvky na ORJ 160 
na § 3311, pol. 5331, org. 4234   o   22 911 tis. Kč 
na § 3311, pol. 5331, org. 4240   o     2 485 tis. Kč 
na § 3311, pol. 5331, org. 4251   o     1 058 tis. Kč 
na § 3312, pol. 5331, org. 4212   o     4 526 tis. Kč 
na § 3314, pol. 5331, org. 4214   o     5 645 tis. Kč 
na § 3315, pol. 5331, org. 4215   o     1 485 tis. Kč 
na § 3315, pol. 5331, org. 4250   o        855 tis. Kč 
na § 3319, pol. 5331, org. 4254   o     1 583 tis. Kč 

  
5) ukládá 
  

vedoucímu odboru financí a rozpočtu 
realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 4) tohoto usnesení 

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

úpravu závazných ukazatelů 

- odvod z investičních fondů organizací: 
Národní divadlo moravskoslezské, příspěvková organizace,  ve výši 22 911 tis. Kč 
Divadlo loutek Ostrava, příspěvková organizace,  ve výši o 2 342 tis. Kč 
Komorní scéna Aréna, příspěvková organizace,  ve výši 1 274 tis. Kč 
Janáčkova filharmonie Ostrava, příspěvková organizace,  ve výši 5 123 tis. Kč 
Knihovna města Ostravy, příspěvková organizace, ve výši 5 353 tis. Kč 
Ostravské muzeum, příspěvková organizace,  ve výši 2 020 tis. Kč 
PLATO Ostrava, příspěvková organizace,  ve výši 855 tis. Kč 
Lidová konzervatoř a Múzická škola, příspěvková organizace,  ve výši 670 tis. Kč 

- zvýšení neinvestičních příspěvků organizacím: 

Národní divadlo moravskoslezské, příspěvková organizace,  o 22 911 tis. Kč 
Divadlo loutek Ostrava, příspěvková organizace,  o 2 485 tis. Kč 
Komorní scéna Aréna, příspěvková organizace,  o 1 058 tis. Kč 
Janáčkova filharmonie Ostrava, příspěvková organizace,  o 4 526 tis. Kč 
Knihovna města Ostravy, příspěvková organizace,  o 5 645 tis. Kč 
Ostravské muzeum, příspěvková organizace,  o 1 485 tis. Kč 
PLATO Ostrava, příspěvková organizace,  o 855 tis. Kč 
Lidová konzervatoř a Múzická škola, příspěvková organizace,  o 1 583 tis. Kč 
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7) ukládá 
  

vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit 

zahrnout do návrhu rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2021 zvýšení neinvestičních 
příspěvků na provoz organizacím: 

Národní divadlo moravskoslezské, příspěvková organizace,  o 22 911 tis. Kč 
Divadlo loutek Ostrava, příspěvková organizace,  o 2 485 tis. Kč 
Komorní scéna Aréna, příspěvková organizace,  o 1 058 tis. Kč 
Janáčkova filharmonie Ostrava, příspěvková organizace,  o 4 526 tis. Kč 
Knihovna města Ostravy, příspěvková organizace,  o 5 645 tis. Kč 
Ostravské muzeum, příspěvková organizace,  o 1 485 tis. Kč 
PLATO Ostrava, příspěvková organizace,  o 855 tis. Kč 
Lidová konzervatoř a Múzická škola, příspěvková organizace,  o 1 583 tis. Kč 

  
 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 31.12.2020
 vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit 
  

 
RM_M 65 
Návrh na uzav ření Směnné smlouvy k nemovitým v ěcem v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou, obec Ostrava se spole čností Lidl Česká republika v.o.s. 
  
Usnesení číslo: 04193/RM1822/62 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

se směnou  

pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřeným městskému obvodu, a to:    
- pozemku p. p. č. 100/35 
- části pozemku p. p. č. 100/36 o výměře 691 m2, oddělenou dle geometrického plánu 
č. 3631-17/2020, vyhotoveného pro k. ú. Zábřeh nad Odrou a nově označenou jako pozemek   
p. p. č. 100/54 

a 

pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeným městskému obvodu, 
dle geometrického plánu č. 3631-17/2020, vyhotoveného pro k. ú. Zábřeh nad Odrou, a to: 
- části pozemku p. p. č. 100/30 o výměře 490 m2, nově označenou dle geometrického plánu jako 
pozemek p. p. č. 100/53 
- části pozemku p. p. č. 100/33 o výměře 35 m2, nově označenou dle geometrického plánu jako 
pozemek p. p. č. 100/55 
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- části pozemku  p. p. č. 1431 o výměře 411 m2, nově označenou dle geometrického plánu jako 
pozemek p. p. č. 1431/3   

za 

pozemky ve vlastnictví společnosti Lidl Česká republika v.o.s., se sídlem Praha 5, Nárožní 
1359/11, PSČ 15800, IČO: 261 78 541, dle geometrického plánu č. 3631-17/2020, 
vyhotoveného pro k. ú. Zábřeh nad Odrou, a to:   
- části pozemku p. p. č. 100/34 o výměře 1173 m2, nově označenou dle geometrického plánu jako 
pozemek p. p. č. 100/56  
- části pozemku p. p. č. 4532  o výměře 535 m2, nově označenou dle geometrického plánu  jako 
pozemek p. p. č. 4532/2  

a s návrhem na uzavření směnné smlouvy dle přílohy č. 5 předloženého materiálu  

  
2) ukládá 
  

náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 24.06.2020
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 66 
Návrh sm ěnit nemovité v ěci v k. ú. Horní Datyn ě, obec Vratimov a v k. ú. 
Krásná pod Lysou Horou, obec Krásná za nemovité v ěci v k. ú. Stará 
Bělá, v k. ú. Výškovice u Ostravy, v k. ú. Záb řeh nad Odrou, v k. ú. 
Pustkovec a v k. ú. Poruba-sever, vše obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 04194/RM1822/62 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem směnit nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Ostravy, a to: 

- pozemek parc. č. 328/2 v k. ú. Horní Datyně, obec Vratimov 
- pozemek parc. č. 334/2 v k. ú. Horní Datyně, obec Vratimov 
- část pozemku parc.č. 1970 o výměře 25 m2, která je dle geometrického plánu č. 1343-127/2014 
vyhotoveného pro k. ú. Krásná pod Lysou Horou nově označena jako pozemek parc. č. 2674/39 
v k. ú. Krásná pod Lysou Horou, obec Krásná 
- část pozemku parc. č. 1970 o výměře 294 m2, která je dle geometrického plánu 
č. 1343-127/2014 vyhotoveného pro k.ú. Krásná pod Lysou Horou nově označena jako pozemek 
parc. č. 2674/42 v k. ú. Krásná pod Lysou Horou, obec Krásná 
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- část pozemku parc. č. 1972/1 o výměře 1303 m2, která je dle geometrického plánu 
č. 1343-127/2014 vyhotoveného pro k.ú. Krásná pod Lysou Horou nově označena jako pozemek 
parc. č. 2674/40 v k. ú. Krásná pod Lysou Horou, obec Krásná 
- část pozemku parc. č. 1972/2 o výměře 118 m2 , která je dle geometrického plánu 
č. 1343-127/2014 vyhotoveného pro k.ú. Krásná pod Lysou Horou nově označena jako pozemek 
parc. č. 2674/38 v k. ú. Krásná pod Lysou Horou, obec Krásná 

za 

nemovité věci ve vlastnictví České republiky, právo hospodařit s majetkem státu mají Lesy 
České republiky, s. p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec 
Králové, IČO 42196451, a to: 

- pozemek parc. č. 3755 v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava 
- pozemek parc. č. 734/1 v k. ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava 
- pozemek p. p. č. 1403/3 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava 
- pozemek p. p. č. 1403/4 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava 
- pozemek p. p. č. 1403/5 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava 
- pozemek p. p. č. 1401/7 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava 
- pozemek p. p. č. 1401/12 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava 
- pozemek parc. č. 2058 v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava 
- část pozemku parc. č. 3525/1 o výměře 437 m2 v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava, 
která je dle geometrického plánu č. 2981-30/2020 vyhotoveného pro k. ú. Poruba-sever nově 
označena jako pozemek parc. č. 3525/4 v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava 

a uzavřít směnnou smlouvu dle přílohy č. 4 předloženého materiálu, podle které statutární město 
Ostrava uhradí rozdíl v dohodnutých cenách ve výši 290.687,-Kč a se zdůvodněním odchylky 
od ceny obvyklé uvedené v důvodové zprávě  

  
2) 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 67 
Návrh koupit nemovité v ěci v k. ú. P řívoz, obec Ostrava a v k. ú. V řesina 
u Bílovce, obec V řesina 
  
Usnesení číslo: 04195/RM1822/62 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
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  s návrhem koupit níže uvedené nemovité věci  

z vlastnictví České republiky, s právem hospodařit s majetkem státu MILNEA státní podnik 
v likvidaci, Praha 6 -  Řepy, Třanovského 622/11, Řepy, 16304, IČO: 000 16 187, a to: 

- pozemek p. p. č. 628/1 
- pozemek p. p. č. 646/5 
- pozemek p. p. č. 646/6 
- pozemek p. p. č. 646/17 
- pozemek p. p. č. 646/19 
- pozemek p. p. č. 646/20 
- pozemek p. p. č. 738/4 
- pozemek p. p. č. 789/2 
- pozemek p. p. č. 815/4 
- pozemek p. p. č. 816/8 
vše v k. ú. Přívoz, obec Ostrava 

- pozemek parc. č. 1793 
- pozemek parc. č. 1794  
- pozemek parc. č. 1795 
- pozemek parc. č. 1796 
- pozemek parc. č. 1797 
- pozemek parc. č. 1798 
vše v  k. ú. Vřesina u Bílovce, obec Vřesina  

vše za cenu v místě a čase obvyklou ve výši 18.163.369,- Kč 

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

  
2) ukládá 
  

náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 24.06.2020
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 68 
Návrh na zám ěr města prodat nemovité v ěci v k. ú. Záb řeh nad Odrou, 
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 04196/RM1822/62 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
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  s návrhem na záměr města prodat nemovité věci  v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu Ostrava-Jih, a to: 

- p. č. st. 3487/4, jehož součástí je stavba  bez čp/če, jiná stavba 
- p. p. č. 2984, 
včetně všech součástí a příslušenství (přípojka vody, přípojka kanalizace, přípojka NN), 

za účelem vybudování a provozování sportovního zařízení, 

za podmínek zřízení věcného práva předkupního a věcného práva zákazu zcizení a zákazu 
zatížení dotčených nemovitých věcí ve prospěch statutárního města Ostravy, jako oprávněného,

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

  
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 69 
Předchozí souhlas rady m ěsta k nabytí nemovitostí do majetku m ěsta 
  
Usnesení číslo: 04197/RM1822/62 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 
  
1) vydává 
  

- předchozí souhlas v souladu s článkem 7, odst. (3), písm. c) obecně závazné vyhlášky města 
Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, k nabytí: 
• pozemku p.č.st. 571 v k. ú. Heřmanice, pro městský obvod Slezská Ostrava  

  
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: 
• garáží, stojících na pozemcích parc. č. 2027/16, parc. č. 2027/120, parc. č. 2027/144, 
parc. č. 2027/145 a parc. č. 2027/162 v k. ú. Radvanice, pro městský obvod Radvanice 
a Bartovice  
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RM_M 70 
Návrh na jmenování nového zástupce statutárního m ěsta Ostravy 
do Sdružení pro výstavbu komunikace I/11 - I/57 a do Partnerství 
pro m ěstskou mobilitu 
  
Usnesení číslo: 04198/RM1822/62 

(zn.předkl.) 
09 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření dohody o plné moci mezi statutárním městem Ostrava a Ing. Vladimírem Cigánkem 
za účelem zastupování statutárního města Ostravy na valných hromadách Sdružení pro výstavbu 
komunikace I/11 - I/57 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
  

o uzavření dohody o plné moci mezi statutárním městem Ostrava a Ing. Vladimírem Cigánkem 
za účelem zastupování statutárního města Ostravy na valných hromadách Partnerství 
pro městskou mobilitu, z. s., dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 71 
Žádosti spolk ů Sdružení sportovních klub ů Vítkovice, z. s., a Ostrava 
Chess z. s. o prodloužení termínu čerpání dotace a prodloužení termínu 
pro dodání vyú čtování plynoucí z Ve řejnoprávních smluv 
č. 0283/2020/ŠaS a č. 0285/2020/ŠaS 
  
Usnesení číslo: 04199/RM1822/62 

(zn.předkl.) 
91 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o prodloužení termínu čerpání a prodloužení termínu vyúčtování poskytnuté dotace 
a uzavření dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí neinvestiční účelové dotace 
č. 0283/2020/ŠaS se svazem Sdružení sportovních klubů Vítkovice, z. s. dle přílohy č. 5 
předloženého materiálu 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
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trvat na bodě 2 písm. z) usnesení č. 0631/ZM1822/11 ze dne 11. 12. 2019 a to v části týkající 
se poskytnutí neinvestiční dotace příjemci Ostrava Chess, z.s., sídlem 
Jaroslava Štorkána 1469/35, 725 25 Ostrava - Polanka nad Odrou, IČO 27048802 na Top 
akci s názvem Mezinárodní šachový festival Ostravský koník 2020 ve výši 500 tis. Kč 
dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  
3) ukládá 
  

náměstkyni primátora Mgr. Andree Hoffmannové, Ph.D., 
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrhy dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení 
na jeho zasedání dne 24.06.2020 

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

 
RM_M 72 
Návrh na vystavení pov ěření k zastupování statutárního m ěsta Ostrava 
pro spole čnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a .s., 
ve věci zajišt ění platnosti stávajících rozhodnutí k vypoušt ění 
odpadních vod do vod povrchových v Pr ůmyslové zón ě Mošnov 
  
Usnesení číslo: 04200/RM1822/62 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o udělení plné moci k zastupování statutárního města Ostrava společností Severomoravské 
vodovody a kanalizace Ostrava a.s., ve správních řízeních vedených před příslušnými 
vodoprávními úřady v záležitostech týkajících se vypouštění odpadních vod do vod 
povrchových v Průmyslové zóně Mošnov dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 73 
Změna Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt Zprost ředkující 
subjekt ITI ostravské aglomerace II. 
  
Usnesení číslo: 04201/RM1822/62 

(zn.předkl.) 
21 

  
k usnesení č. 09492/RM1418/130 
k usnesení č. 09988/RM1418/134 
k usnesení č. 02372/RM1822/35 
  
Rada města 
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 1) souhlasí 
  

se změnou Rozhodnutí o poskytnutí dotací z Operačního programu Technická 
pomoc od poskytovatele Ministerstvo pro místní rozvoj, IČO: 66002222, 
se sídlem Staroměstské nám. 932/6, 110 15 Praha 1, na projekt „Zprostředkující subjekt ITI 
ostravské aglomerace II.” dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 74 
Pověření členky zastupitelstva m ěsta paní Mgr. Lucie Foldynové, 
k přijímání projevu v ůle snoubenc ů, že spolu vstupují do manželství, 
a stanovení užívání záv ěsného odznaku se státním znakem České 
republiky p ři významných p říležitostech a ob čanských ob řadech 
ve správním obvodu statutárního m ěsta Ostravy touto členkou 
zastupitelstva m ěsta 
  
Usnesení číslo: 04202/RM1822/62 

(zn.předkl.) 
21 

  
Rada města 
  
1) pověřuje 
  

paní Mgr. Lucii Foldynovou členku Zastupitelstva města Ostravy k přijímání projevu vůle, 
že snoubenci spolu vstupují do manželství ve správním obvodu statutárního města Ostravy 
v souladu s ust. § 658 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve spojení s ust. § 11 
a odst. 1 písm. a) zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

  
2) stanoví 
  

aby v souladu s ust. § 108 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, členka Zastupitelstva města Ostravy paní Mgr. Lucie Foldynová užívala 
při občanských obřadech ve správním obvodu statutárního města Ostravy závěsný odznak 
se státním znakem České republiky 

  
 

RM_M 75 
Návrh na poskytnutí ú čelových dotací z rozpo čtu statutárního m ěsta 
Ostravy v rámci dota čního programu fajnOVY prostor 2020– 2021 
a na prodloužení termín ů dota ční výzvy fajnOVY prostor 2019 
  
Usnesení číslo: 04203/RM1822/62 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 0287/ZM1822/5 
k usnesení č. 0735/ZM1822/12 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 
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Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem na neposkytnutí účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy v rámci 
dotačního programu fajnOVY prostor dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
2) souhlasí 
  

s návrhem na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy v rámci 
dotačního programu fajnOVY prostor dle přílohy č. 3 a důvodové zprávy předloženého 
materiálu 

s uzavřením veřejnoprávních smluv o poskytnutí účelových dotací mezi statutárním městem 
Ostrava a žadateli o dotaci dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  
3) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o neposkytnutí účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy v rámci 
dotačního programu fajnOVY prostor dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
4) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy v rámci 
dotačního programu fajnOVY prostor dle přílohy č. 3 a důvodové zprávy předloženého 
materiálu 

rozhodnout o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí účelových dotací mezi statutárním 
městem Ostrava a žadateli o dotaci dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  

  
5) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

s n i ž u j e    se účelová rezerva 

ORJ 300, § 3745, pol. 5901                                             o          1 268 tis. Kč 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  
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z v y š u j í    se neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 

ORJ 300, § 3745, pol.  5221                                             o              88 tis. Kč 

z v y š u j í    se investiční transfery obecně prospěšným společnostem 

ORJ 300, § 3745, pol.  6321                                             o              60 tis. Kč 

z v y š u j í    se neinvestiční transfery spolkům 

ORJ 300, § 3745, pol.  5222                                             o             80 tis. Kč 

z v y š u j í    se neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám 

ORJ 300, § 3745, pol.  5493                                             o            317 tis. Kč 

z v y š u j í    se investiční transfery nepodnikatelským fyzickým osobám 

ORJ 300, § 3745, pol. 6371                                             o            723 tis. Kč  

  
6) souhlasí 
  

s uzavřením dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě ev. č. 0618/2020/OSR uzavřené mezi 
statutárním městem Ostrava a Architectura z.s. dle přílohy č. 8 předloženého materiálu 

  
7) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě ev. č. 0618/2020/OSR uzavřené 
mezi statutárním městem Ostrava a Architectura z.s. dle přílohy č. 8 předloženého materiálu 

  
8) ukládá 
  

náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové 
předložit zastupitelstvu města návrh dle bodů 3), 4), 5) a 7) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 24.06.2020
 vedoucí odboru strategického rozvoje 
  

 
 

 

 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  
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RM_M 76 
Návrh p řijmout darem pozemky v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 
(ul. Zelená) od MSK 
  
Usnesení číslo: 04204/RM1822/62 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem přijmout darem části pozemků, a to 

- část pozemku  parc. č. 2641/52 o výměře 39 m2, která je dle geometrického plánu 
č. 6043-187/2019, vyhotoveného pro k. ú. Moravská Ostrava, nově označena jako pozemek 
parc. č. 2641/113 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 
- část pozemku parc. č. 2641/96 o výměře 4 m2, která je dle geometrického plánu 
č. 6043-187/2019, vyhotoveného pro k. ú. Moravská Ostrava, nově označena jako pozemek 
parc. č. 2641/118 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 
- část pozemku parc. č. 2641/98 o výměře 5 m2, která je dle geometrického plánu 
č. 6043-187/2019, vyhotoveného pro k. ú. Moravská Ostrava,  nově označena jako pozemek 
parc. č. 2641/119 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 
- část pozemku parc. č. 2641/98 o výměře 9 m2, která je dle geometrického plánu 
č. 6043-187/2019, vyhotoveného pro k. ú. Moravská Ostrava,  nově označena jako pozemek 
parc. č. 2641/121 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava. 

od vlastníka Moravskoslezský kraj, se sídlem 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava,            
IČO 708906 92 

a uzavřít darovací smlouvu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
2) ukládá 
  

náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 
předložit návrh dle bodů 1) tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 24.06.2020
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 77 
Návrh na uzav ření smlouvy o výp ůjčce části pozemku v k. ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 04205/RM1822/62 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  
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1) rozhodla 
  

na straně půjčitele o uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku parc. č. 980/1 - ostatní plocha, 
ostatní komunikace v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

s vypůjčitelem Kulturním centrem Cooltour Ostrava z.ú. 
se sídlem: Macharova 302/13, Přívoz, 702 00 Ostrava 
IČO: 038 49 228 

za účelem využití výlučně k uspořádání tanečního představení 
na dobu určitou, a to dne 20.06.2020 od 13:00 do 19:00 hodin 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 78 
Návrh na zm ěnu stanov zájmového sdružení právnických osob 
OSTRAVA BEZPEČNÁ DOPRAVA!!! 
  
Usnesení číslo: 04206/RM1822/62 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstva města 

schválit návrh na změnu stanov zájmového sdružení právnických osob OSTRAVA BEZPEČNÁ 
DOPRAVA!!!, IČO: 72557630, se sídlem Palackého 1114, Přívoz, 702 00 Ostrava, 
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
2) ukládá 
  

náměstkovi primátora Ing. Vladimíru Cigánkovi 
předložit zastupitelstvu města ke schválení návrh dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, MPA, T: 24.06.2020
 vedoucí odboru legislativního a právního 
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RM_M 79 
Návrh koupit nemovité v ěci v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 04207/RM1822/62 

(zn.předkl.) 
08 

  
 
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem koupit níže uvedené nemovité věci v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, a to: 

- pozemek parc. č. 3220/3, zastavěná plocha a nádvoří, včetně všech součástí a příslušenství 
- část pozemku parc. č. 3220/1 včetně součástí (stavby komína kotelny) v rozsahu dle zákresu, 
který je přílohou č. 2/1 předloženého materiálu 

a s návrhem zřídit na straně budoucího oprávněného služebnosti, 

vše za podmínek sjednaných ve smlouvě o smlouvě budoucí kupní a zřízení služebností, 
která tvoří přílohu č. 1 předloženého materiálu 

a s návrhem uzavřít na straně budoucího kupujícího a budoucího oprávněného smlouvu 
o smlouvě budoucí kupní a zřízení služebností dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

s budoucím prodávajícím a budoucím povinným: 

Dolní oblast VÍTKOVICE, z.s. 
se sídlem Vítkovice 3004, 703 00 Ostrava 
IČO 751 25 285 

  
2) ukládá 
  

primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA a 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 
  
 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 24.06.2020
 vedoucí odboru strategického rozvoje 
  
 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, MPA, T: 24.06.2020
 vedoucí odboru legislativního a právního 
  

 
 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 
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směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 

Strana 104/119 
  

RM_M 80 
Návrh bezúplatn ě nabýt spoluvlastnický podíl na nemovité v ěci v k. ú. 
Koblov a nemovitou v ěc v k. ú. Poruba, obec Ostrava, návrh koupit 
spoluvlastnické podíly na nemovité v ěci v k. ú. Koblov, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 04208/RM1822/62 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem bezúplatně nabýt od vlastníka České republiky, s právem hospodařit Lesy České 
republiky, s. p., IČO 42196451, sídlo Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec 
Králové, PSČ 500 08, a to: 

a) v k. ú. Koblov, obec Ostrava spoluvlastnický podíl ve výši 1/11 na pozemku parc. č. 285 

b) v k. ú. Poruba, obec Ostrava pozemek parc. č. 1786/9 

a s návrhem uzavřít Smlouvu o bezúplatném převodu nemovitých věcí z vlastnictví České 
republiky a z práva hospodařit pro Lesy České republiky, s. p., dle přílohy č. 2 předloženého 
materiálu 

  
2) souhlasí 
  

s návrhem bezúplatně nabýt spoluvlastnický podíl ve výši 1/11 na pozemku parc. č. 285, k. ú. 
Koblov, obec Ostrava, od vlastníka Česká republika, příslušnost hospodařit s majetkem státu 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO 697 97 111, sídlo Rašínovo nábřeží 
390/42, Nové Město, 12800 Praha 2 

a zahájit jednání ve věci uzavření smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti 

  
3) souhlasí 
  

s návrhem koupit spoluvlastnické podíly na pozemku parc. č. 285, k. ú. Koblov, obec Ostrava, 
od podílových spoluvlastníků: 

- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, rok narození xxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
rok narození xxxx, oba bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (spoluvlastnický podíl 
ve výši 1/22), 
- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, rok narození xxxx, bydliště 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (spoluvlastnický podíl ve výši 1/22), 
- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, rok narození xxxx, bydliště 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (spoluvlastnický podíl ve výši 1/22), 
- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, rok narození xxxx, bydliště 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (spoluvlastnický podíl ve výši 3/22), 
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- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, rok narození xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxx, rok narození 
xxxxxxxxx, oba xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (spoluvlastnický podíl ve výši 1/22), 
- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, rok narození xxxx a xxxxxxxxxxxxxxx, rok narození xxxx, oba 
bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (spoluvlastnický podíl ve výši 1/22), 
- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, rok narození xxxxxx, bydliště 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (spoluvlastnický podíl ve výši 1/11), 
- xxxxxxxxxxxxxxxxxx, rok narození xxxx, bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(spoluvlastnický podíl ve výši 1/6), 
- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, rok narození xxxx a xxxxxxxxxxxxxxx, rok narození xxxxx, oba 
bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (spoluvlastnický podíl ve výši 1/22), 

za cenu obvyklou v celkové výši 486.665,- Kč, přičemž jednotliví podíloví spoluvlastníci obdrží 
částky odpovídající výši jejich spoluvlastnických podílů 

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

  
4) souhlasí 
  

s tím, aby si zastupitelstvo města vyhradilo rozhodnutí označit: 

- spoluvlastnické podíly na pozemku parc. č. 285, k. ú. Koblov, obec Ostrava uvedené v bodě 1) 
a 3) tohoto usnesení, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Slezská 
Ostrava dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, 
ve znění pozdějších změn a doplňků, za podmínky, že tyto spoluvlastnické podíly 
na předmětném pozemku statutární město Ostrava nabude do svého vlastnictví, 

- pozemek parc. č. 1786/9, k. ú. Poruba, obec Ostrava, jakožto majetek svěřený městskému 
obvodu Poruba 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 tento pozemek statutární město 
Ostrava nabude do svého vlastnictví 

  
5) souhlasí 
  

s tím, aby zastupitelstvo města označilo: 

- spoluvlastnické podíly na pozemku parc. č. 285, k. ú. Koblov, obec Ostrava uvedené          
v bodě 1) a 3) tohoto usnesení, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Slezská 
Ostrava   dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, 
ve znění pozdějších změn a doplňků, za podmínky, že tyto spoluvlastnické podíly 
na předmětném pozemku statutární město Ostrava nabude do svého vlastnictví, 

- pozemek parc. č. 1786/9, k. ú. Poruba, obec Ostrava, jakožto majetek svěřený městskému 
obvodu Poruba 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 tento pozemek statutární město 
Ostrava nabude do svého vlastnictví 

 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

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 106/119 
  

6) ukládá 
  

náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 
předložit návrh dle bodů 1) až 5) zastupitelstvu města k rozhodnutí 

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 24.06.2020
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 81 
Návrh schválení žádostí o pen ěžitou pomoc do výše 100 000 K č 
pro zmírnění dopad ů krizového opat ření v souvislosti s epidemií 
COVID-19 
  
Usnesení číslo: 04209/RM1822/62 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

revokovat své usnesení č. 0843/ZM1822/14 ze dne 20.05.2020 v bodě č. 1 a 2, a to v části žádostí 
o podporu uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí peněžité pomoci určené podnikatelům pro zmírnění dopadů krizových 
a mimořádných opatření přijatých orgány veřejné moci ČR v souvislosti s epidemií onemocnění 
COVID - 19, a to subjektům a ve výši, jak je uvedeno v příloze č. 2 předloženého materiálu 
s úpravou, 

a schválit sdělení žadatelům dle přílohy č. 4 předloženého materiálu  

  
3) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o neposkytnutí peněžité pomoci určené podnikatelům pro zmírnění 
dopadů krizových a mimořádných opatření přijatých orgány veřejné moci ČR v souvislosti 
s epidemií onemocnění COVID - 19, a to subjektům a ve výši, jak je uvedeno v příloze č. 3 
předloženého materiálu s úpravou 

  



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

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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4) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se snižuje rozpočtová rezerva 
na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 5 853 tis. Kč 

zvyšují neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám 
na § 3639, pol. 5212, ÚZ 5213, ORJ 120 o  4 082 tis. Kč 

zvyšují neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 
na § 3639, pol. 5213, ÚZ 5213, ORJ 120 o 1 771 tis. Kč 

  
5) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

uložit radě města 
realizovat rozpočtové opatření dle bodu 4) tohoto usnesení 

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

zastupitelstvu města 

uložit radě města 

zaslat peněžitou pomoc subjektům a ve výši dle přílohy č. 2 s úpravou předloženého 
materiálu na účty subjektů uvedené v žádostech o peněžitou pomoc, a to po odeslání sdělení 
dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 07.07.2020
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  
7) ukládá 
  

primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 
předložit prostřednictvím odboru strategického rozvoje návrh dle bodů 1) - 6) tohoto usnesení 
na jednání zastupitelstva města dne 24.06.2020 

  
 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 24.06.2020
 vedoucí odboru strategického rozvoje 
  



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

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 82 
Návrh prodat nemovité v ěci v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava -
převod v ploše pojmenované SLZA 
  
Usnesení číslo: 04210/RM1822/62 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem prodat níže uvedené nemovité věci v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, to: 
- pozemek parc. č. 3457/10, 
- pozemek parc. č. 3457/41, 
- pozemek parc. č. 276/1, 
- pozemek parc. č. 276/2, 
- pozemek parc. č. 276/8, 
- pozemek parc. č. 276/9, 
včetně všech jejich součástí  za celkovou kupní cenu 51.000.000,- Kč + DPH v zákonné výši 

a s návrhem na straně oprávněného zřídit služebnosti inženýrských sítí vodovodních řadů, 
kanalizací, veřejného osvětlení včetně rozvaděče a světelně signalizačního zařízení, kolektoru 
a užívání k pozemkům uvedeným v tomto bodě 1) tohoto usnesení 

a s návrhem na uzavření  Kupní smlouvy s předkupním právem a zákazem zcizení, 
která je přílohou č. 2 předloženého materiálu se společností 

RT TORAX, s.r.o. 
se sídlem Rudná 2378/100, Zábřeh, 700 30 Ostrava 
IČO 60319305  

  
2) rozhodla 
  

o uzavření Smlouvy o postoupení práv a povinností z územního rozhodnutí mezi statutárním 
městem Ostrava a společností RT TORAX, s. r. o., se sídlem Rudná 2378/100, Zábřeh, 700 30 
Ostrava, IČO: 60319305, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu za podmínky, že zastupitelstvo 
města rozhodne o uzavření Kupní smlouvy s předkupním právem a zákazem zcizení dle bodu 1) 
tohoto usnesení 

  
3) ukládá 
  

náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 
předložit zastupitelstvu města návrh dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 24.06.2020
 vedoucí odboru majetkového 
  



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

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 83 
Návrh na uzav ření dodatku k ve řejnoprávní smlouv ě o poskytnutí 
účelové dotace z rozpo čtu statutárního m ěsta Ostravy a návrh 
na uzav ření dodatku k memorandu o spolupráci p ři uspo řádání 
olympijského festivalu 
  
Usnesení číslo: 04211/RM1822/62 

(zn.předkl.) 
91 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 0026/2019/ŠaS, se společností Olympic
Festival s.r.o., se sídlem Benešovská 1925/6, 101 00 Praha 10, IČO 06323375, dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření dodatku č. 1 k memorandu č. 3387/2018/ŠaS, se spolkem 
Český olympijský výbor, se sídlem Benešovská 1925/6, 101 00 Praha 10, IČO 48546607, 
dle přílohy č. 3 předloženého materiálu  

  
3) ukládá 
  

náměstkyni primátora Mgr. Andree Hoffmannové, Ph.D., 
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí a schválení návrhy dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení 

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

 
RM_M 84 
Návrh na uzav ření dodatku č. 1 ke smlouv ě o poskytnutí ú čelové dotace 
z rozpo čtu statutárního m ěsta Ostravy na Rekonstrukci Sportovního 
areálu Poruba - I. etapa 
  
Usnesení číslo: 04212/RM1822/62 

(zn.předkl.) 
45 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
   



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

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 uzavření dodatku č. 1 k  veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové dotace 
z rozpočtu statutárního města Ostravy ev. č. 0577/2020/ŠaS  mezi statutárním městem Ostravou 
a obchodní společností Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o., se sídlem 
Čkalovova 6144/20, Ostrava-Poruba, PSČ 708 00, IČO 25385691, dle přílohy č. 3 předloženého 
materiálu 

  
3) ukládá 
  

náměstkyni primátora Mgr. Andree Hoffmannové, Ph.D., 
předložit bod 1)   tohoto usnesení k projednání zastupitelstvu města na jeho zasedání dne 
24.6.2020 

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

 
RM_M 85 
Návrh na vstup statutárního m ěsta Ostrava do spolku Spolek 
na podporu sportu, d ětí a mládeže, z.s. 
  
Usnesení číslo: 04213/RM1822/62 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o účasti statutárního města Ostrava ve spolku Spolek na podporu sportu, dětí 
a mládeže, z.s., IČO: 065 60 750, se sídlem Vítkovická 3083/1, Moravská Ostrava 
dle přílohy č. 2 a důvodové zprávy předloženého materiálu a o podání přihlášky do tohoto 
spolku dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

schválit návrh na změnu stanov spolku Spolek na podporu sportu, dětí a mládeže, z.s., 
IČO: 065 60 750, se sídlem Vítkovická 3083/1, Moravská Ostrava dle přílohy č. 3 předloženého 
materiálu, za podmínky, že se statutární město Ostrava stane členem tohoto spolku 

  
 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

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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4) ukládá 
  

náměstkyni primátora Mgr. Andrei Hoffmannové, Ph.D., 
předložit zastupitelstvu města návrhy dle bodu 1) a 2) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, MPA, T: 24.06.2020
 vedoucí odboru legislativního a právního 
  

 
RM_M 87 
Účelová rezerva ke krytí výpadku sdílených daní 
  
Usnesení číslo: 04214/RM1822/62 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
 
schválit rozpočtové opatření, kterým se 

- snižují běžné výdaje dle přílohy č. 3 předloženého materiálu v celkové výši 359 954 tis. Kč, 
a to včetně neinvestičních převodů mezi statutárním městem a městskými obvody ve výši 
65 255 tis. Kč 

- snižují kapitálové výdaje dle přílohy č. 3 předloženého materiálu v celkové 
výši 183 295 tis. Kč 

- zvyšují daňové a nedaňové příjmy dle přílohy č. 3 předloženého materiálu v celkové 
výši 13 376 tis. Kč 

- zvyšují příjmy z podílu na zisku a dividend dle přílohy č. 3 předloženého materiálu v celkové 
výši 80 430 tis. Kč 

- snižuje se příděl sociálním fondům dle přílohy č. 3 předloženého materiálu v celkové výši 
1 184 tis. Kč 

- snižují převody z rozpočtových účtů dle přílohy č. 3 předloženého materiálu v celkové výši 
1 184 tis. Kč 

- zvyšuje účelová rezerva ke krytí výpadku sdílených daní 
na § 6409, pol. 5901, ÚZ 2020, ORJ 120 o 637 055 tis. Kč 

 
 
 
 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

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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Městské obvody dle důvodové zprávy a přílohy č. 2 
- sníží převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy 
na § 6330, pol. 4137, ÚZ xxxx celkem o 65 255 tis. Kč 
- sníží výdaje/zvýší příjmy 
na § xxxx, pol. xxxx, ÚZ xxxx celkem o 65 255 tis. Kč 

  
2) ukládá 
  

primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 
předložit zastupitelstvu města ke schválení bod 1) předloženého materiálu 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 24.06.2020
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  

 
RM_M 88 
Návrh na zapojení volných zdroj ů u základního b ěžného ú čtu 
do rozpo čtu statutárního m ěsta Ostravy - účelové rezervy ke krytí 
výpadku sdílených daní 
  
Usnesení číslo: 04215/RM1822/62 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

schválit návrh na zapojení volných zdrojů u základního běžného účtu do účelové rezervy ke krytí 
výpadku sdílených daní 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j e  
- financování 
na pol. 8115, ORJ 120 o 445 709 tis. Kč 

z v y š u j e  
- účelová rezerva ke krytí výpadku sdílených daní 
na § 6409, pol. 5901, ÚZ 2020, ORJ 120 o 445 709 tis. Kč  

 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

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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3) ukládá 
  

primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 
předložit zastupitelstvu města ke schválení body 1) a 2) předloženého materiálu 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 24.06.2020
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  

 
RM_MZP 10 
Návrh na projednání záležitosti v SPZ Ostrava - Moš nov 
  
Usnesení číslo: 04216/RM1822/62 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města: 

a)  vyzvat společnost Vítkovice – výzkum a vývoj – technické aplikace a.s., IČO 27677257, 
se sídlem Studentská 6202/17, 708 00 Ostrava - Poruba k poskytnutí přiměřené jistoty 
spočívající v tom, aby na listu vlastnictví  č. 699 pro k. ú. Mošnov v části D nebyla zapsána 
žádná poznámka dle § 23 odst. 1 písm. a), b), f), g) aj) zákona č. 256/2013 Sb., o katastru 
nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to ve lhůtě do 2 měsíců ode dne 
doručení výzvy statutárního města Ostravy o poskytnutí této jistoty, dle důvodové zprávy 

b)  odstoupit od Kupní smlouvy ev. č. 1234/2016/MJ ze dne 27. 4. 2016, ve znění dodatku č. 1 
ze dne 27. 3. 2018 a dodatku č. 2 ze dne 30. 9. 2019, uzavřené mezi statutárním městem Ostrava 
a společností Vítkovice – výzkum a vývoj – technické aplikace a.s., IČO 27677257, se sídlem 
Studentská 6202/17, 708 00 Ostrava - Poruba za podmínky, že společnost Vítkovice – výzkum a 
vývoj – technické aplikace a.s nesplní povinnost provést a dokončit přeměnu společnosti 
Vítkovice – výzkum a vývoj – technické aplikace a.s. v termínu do 30. 6. 2020 dle čl. II. dodatku 
č. 2 ke shora uvedené Kupní smlouvy 

c)  odstoupit od Kupní smlouvy ev.č. 1234/2016/MJ ze dne 27. 4. 2016, ve znění dodatku č. 1 
ze dne 27. 3. 2018 a dodatku č. 2 ze dne 30. 9. 2019, uzavřené mezi statutárním městem Ostrava 
a  společností Vítkovice – výzkum a vývoj – technické aplikace a.s., IČO 27677257, se sídlem 
Studentská 6202/17, 708 00 Ostrava - Poruba za podmínky, že bude nařízena dražba pozemku 
p. p. č. 802/83 v k. ú. Mošnov nebo vyhlášeno konání dražby nedobrovolné pozemku           
p. p. č. 802/83 v k. ú. Mošnov 

  
 

 

 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

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) rozhodla 
  

a) o podání žaloby na určení vlastnického práva k pozemku p. p. č. 802/83 v k. ú. Mošnov, 
v případě, že   statutární město Ostrava odstoupí od Kupní smlouvy ev. č. 1234/2016/MJ ze dne 
27.04.2016, ve znění dodatku č. 1 ze dne 27.03.2018 a dodatku č. 2 ze dne 30.09.2019, uzavřené 
mezi statutárním městem Ostrava a společností Vítkovice – výzkum a vývoj – technické aplikace 
a.s., IČO 27677257, se sídlem Studentská 6202/17, 708 00 Ostrava - Poruba z důvodu 
uvedeného v bodě 1) písm. b) nebo c) tohoto usnesení a společnost Vítkovice – výzkum a vývoj 
– technické aplikace a.s. nepodepíše souhlasné prohlášení, na základě kterého lze provést zápis 
změny vlastníka do katastru nemovitostí 

b) o podání vylučovací (excindační) žaloby nebo žalob  na vyloučení pozemku p. p. č. 802/83 
v k. ú. Mošnov z výkonů rozhodnutí (exekucí) v případě, že statutární město Ostrava odstoupí 
od Kupní smlouvy ev. č. 1234/2016/MJ ze dne 27.04.2016, ve znění dodatku č. 1 ze dne 
27.03. 2018 a dodatku č. 2 ze dne 30.09.2019, uzavřené mezi statutárním městem Ostrava 
a společností Vítkovice – výzkum a vývoj – technické aplikace a.s., IČO 27677257, se sídlem 
Studentská 6202/17, 708 00 Ostrava - Poruba  z důvodu uvedeného v bodě 1) písm. b) nebo c) 
tohoto usnesení 

c) o podání návrhu (návrhů) příslušnému soudu na nařízení předběžného opatření 
dle občanského soudního řádu za účelem ochrany práv statutárního města Ostrava v případě 
jakékoliv žaloby podané dle písm. a) anebo b) tohoto bodu usnesení, kdy nelze vyčkávat 
až na rozhodnutí ve věci samé (zejména, nikoliv však výlučně předběžné opatření ukládající 
exekutorovi, aby se zdržel jednání, které vede k pokračování v exekuci) za podmínky, 
že statutární město Ostrava odstoupí od Kupní smlouvy ev. č. 1234/2016/MJ ze dne 27.04.2016, 
ve znění dodatku č. 1 ze dne 27.03.2018 a dodatku č. 2 ze dne 30.09.2019, uzavřené mezi 
statutárním městem Ostrava a společností Vítkovice – výzkum a vývoj – technické aplikace a.s., 
IČO 27677257, z důvodu uvedeného v bodě 1) písm. b) nebo c) tohoto usnesení 

  
3) svěřuje 
  

Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru legislativního a právního 
zajistil vypracování a podání žalob a návrhů uvedených v bodě 2) tohoto usnesení 

  
4) ukládá 
  

primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA a náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrhy dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 24.06.2020
 vedoucí odboru majetkového 
  
 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, MPA, T: 24.06.2020
 vedoucí odboru legislativního a právního 
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RM_MZP 11 
Návrh organiza čních zm ěn v rámci Magistrátu m ěsta Ostravy a návrh 
na úpravu po čtu funk čních míst odboru územního plánování 
a stavebního řádu a odboru kancelá ře primátora 
  
Usnesení číslo: 04217/RM1822/62 

(zn.předkl.) 
36 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zrušení funkčního místa „referent státní správy a samosprávy na úseku územního 
plánování-projektant”, oddělení územní koncepce, odboru územního plánování a stavebního 
řádu ke dni 30.06.2020 

  
2) rozhodla 
  

o snížení jednoho funkčního místa „referent státní správy a samosprávy na úseku územního 
plánování - specialista  pro urbanistickou koncepci”, oddělení územní koncepce, odboru 
územního plánování a stavebního řádu ke dni 30.06.2020 

  
3) rozhodla 
  

o celkovém snížení počtu dvou funkčních míst odboru územního plánování a stavebního řádu 
ze současných 58 na 56 s účinností od 01.07.2020 

  
4) rozhodla 
  

a) o zrušení „oddělení prezentace a vztahů k veřejnosti” odboru kanceláře primátora ke dni 
30.06.2020 

b) o zrušení  „oddělení vnějších a zahraničních vztahů” odboru kanceláře primátora ke dni 
30.06.2020 

  
5) rozhodla 
  

a) o zrušení funkčního místa „vedoucího oddělení” oddělení prezentace a vztahů k veřejnosti, 
odboru kanceláře primátora ke dni 30.06.2020 

b) o zrušení funkčního místa „vedoucího oddělení” oddělení vnějších a zahraničních vztahů, 
odboru kanceláře primátora ke dni 30.06.2020 
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6) rozhodla 
  

o zrušení funkčního místa „Brand Manager a PR specialista” odboru kanceláře primátora ke dni 
30.06.2020 

  
7) rozhodla 
  

o zřízení „oddělení komunikace, digitálních médií a zahraničních vztahů” v odboru kanceláře 
primátora s účinností od 01.07.2020 

  
8) rozhodla 
  

o zřízení funkčního místa „vedoucího oddělení” oddělení komunikace, digitálních médií 
a zahraničních vztahů v odboru kanceláře primátora s účinností od 01.07.2020 

  
9) rozhodla 
  

o snížení jednoho funkčního místa „organizační pracovník prezentace města”  oddělení 
prezentace a vztahů k veřejnosti, odboru kanceláře primátora ke dni 30.06.2020 

  
10) rozhodla 
  

o navýšení jednoho funkčního místa „koordinační , projektový a programový pracovník 
oddělení vnějších a zahraničních vztahů” oddělení vnějších a zahraničních vztahů, odboru 
kanceláře primátora s účinností od 01.07.2020 

  
11) rozhodla 
  

o celkovém snížení počtu dvou funkčních míst odboru kanceláře primátora ze současných 33 
na 31 s účinností od 01.07.2020 

  
12) stanovuje 
  

celkový počet funkčních míst zaměstnanců statutárního města Ostravy v pracovním poměru 
zařazených do MMO 935 s účinností od 01.07.2020 
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RM_VZ 3 
Zadání ve řejné zakázky malého rozsahu na realizaci „Ozelen ění 
terminálu Dubina” 
  
Usnesení číslo: 04218/RM1822/62 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu  firmě Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o., 
A. Brože 3124/2, Ostrava-Zábřeh, 700 30, IČO: 25816977, na realizaci  „Ozelenění terminálu 
Dubina” (rozchodníkový koberec s dosadbou cibulovin) a to za cenu ve výši  114.314,60 Kč 
bez DPH  dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se sníží běžné výdaje ORJ 300, § 3745, pol. 5169, ÚZ 1030 
o 111.000,- Kč a zvýší se běžné výdaje ORJ 136, § 3745, pol. 5169, ÚZ 1030 o 111.000,- Kč 

  
3) ukládá 
  

vedoucímu odboru financí a rozpočtu 
realizovat schválené rozpočtové opatření 

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

vedoucího odboru hospodářské správy 
k podpisu objednávky dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. René Bartoš, T: 19.06.2020
 vedoucí odboru hospodářské správy 
  

 
RM_VZ 4 
Veřejná zakázka „Nákup obuvi”, po ř. č. 057/2020 
  
Usnesení číslo: 04219/RM1822/62 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
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  o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na nákup obuvi 
pro strážníky Městské policie Ostrava v rozsahu přílohy č. 1  předloženého 
materiálu se společností: 

TRIODON, spol. s r.o. 
Sídlo: 6. května 38, 763 16 Fryšták 
IČO: 44003978 
za cenu nejvýše přípustnou 900.000,- Kč včetně DPH  

  
 

RM_VZ 5 
Veřejná zakázka „Nákup bund”, po ř. č. 058/2020 
  
Usnesení číslo: 04220/RM1822/62 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o  výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na nákup bund 
pro strážníky Městské policie Ostrava v roce 2020 v rozsahu přílohy č. 1 předloženého materiálu 
se společností: 

Bartolini s.r.o 
Sídlo: Poděbradova 285/109, 612 00  Brno - Ponava 
IČO:  28267672 

za cenu nejvýše přípustnou 800.000,- Kč včetně DPH 

  
 

RM_VZ 6 
Zadání ve řejné zakázky malého rozsahu na provedení projektu „ Využití 
prostranství na Masarykov ě náměstí” v k. ú. Moravská Ostrava v režimu 
in-house 
  
Usnesení číslo: 04221/RM1822/62 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu v režimu in-house na realizaci „Využití prostranství 
na Masarykově náměstí”, na pozemku parc. č. 434/2 - ostatní plocha v k. ú. Moravská Ostrava, 
obec Ostrava, společnosti Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o., za celkovou cenu  v místě 
a čase obvyklou 809.856,- Kč bez DPH  dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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2) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se: 

zvyšují daňové příjmy ORJ 120, na pol. 1333, ORG 5999 o 150 tis. Kč 

snižuje se kapitálová rezerva ORJ 230, § 6409, pol. 6901 o 831 tis. Kč 

zvyšují se běžné výdaje ORJ 136, § 3745, pol. 5137 o 17 tis. Kč 

zvyšují se běžné výdaje ORJ 136, § 3745, pol. 5169 o 572 tis. Kč 

zvyšují se běžné výdaje ORJ 136, § 3745, pol. 5169, ÚZ 1030 o 150 tis. Kč 

zvyšují se kapitálové výdaje ORJ 136, § 3745, pol. 6121 o 242 tis. Kč 

  
3) ukládá 
  

vedoucímu odboru financí a rozpočtu 
realizovat schválené rozpočtové opatření 

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

vedoucího odboru hospodářské správy 
k podpisu objednávky dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. René Bartoš, T: 23.06.2020
 vedoucí odboru hospodářské správy 
  

 
 

 


