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Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 23.06.2020 
  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název zn.předkl. 

04222/RM1822/63 RM_M 0 Schválení programu 63. schůze rady města konané 

dne 23.06.2020 

35 

04223/RM1822/63 RM_MZP 3 Návrh na jmenování vedoucího odboru sociálních 

věcí a zdravotnictví Magistrátu města Ostravy 

36 

04224/RM1822/63 RM_VH 1 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 

společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s. 

45 

04225/RM1822/63 RM_VH 2 Výkon působnosti valné hromady obchodní 

společnosti Technické služby, a.s. Slezská Ostrava 

45 

04226/RM1822/63 RM_VH 3 Výkon působnosti valné hromady obchodní 

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

45 

04227/RM1822/63 RM_VZ 1 Návrh na uzavření smlouvy o dílo na zhotovení 

stavby ORG 3271 „Cyklostezka a chodník vedoucí 

podchodem pod ulicí Místeckou“ 

05 

04228/RM1822/63 RM_M 2 Návrh na odvolání a jmenování členů Řídícího 

výboru MAP ORP Ostrava II, aktuální informace  

z realizace projektu 

91 

04229/RM1822/63 RM_M 4 Návrh na záměr města pronajmout část pozemku  

v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava 

08 

04230/RM1822/63 RM_M 5 Návrh na předání vodohospodářských staveb do 

nájmu spol. Ostravské vodárny a kanalizace a.s.   

a záměr pronájmu 

08 

04231/RM1822/63 RM_M 6 Návrh na záměr města změnit nájemní smlouvu  

se společností Korejské potraviny s.r.o. 

08 

04232/RM1822/63 RM_M 7 Návrh na uzavření smluv o výpůjčce a nájemní 

smlouvy k pozemkům v k. ú. Moravská Ostrava, 

obec Ostrava 

08 

04233/RM1822/63 RM_M 8 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce k částem 

pozemků v k.ú. Přívoz, obec Ostrava s Dopravním 

podnikem Ostrava a.s. 

08 

04234/RM1822/63 RM_M 10 Návrh na naložení s neupotřebitelným majetkem  

v užívání Magistrátu města Ostravy 

84 

04235/RM1822/63 RM_M 12 Návrh na souhlas s umístěním komunikačního 

vedení, vedení VN a NN včetně rozvodné skříně   

a uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení 

služebnosti a věcného břemene k pozemkům       

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, pro 

T-Mobile Czech Republic a.s. a ČEZ Distribuce, 

a.s. 

08 

04236/RM1822/63 RM_M 14 Žádost o dotaci pro projekt „Zoo - podpora 

turistických atraktivit MSK 2020“ 

45 

04237/RM1822/63 RM_M 15 Návrh na změnu podmínek čerpání a vyúčtování 

příspěvku poskytnutého příspěvkové organizaci       

v sociální oblasti 
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04238/RM1822/63 RM_M 16 Poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu 

životního prostředí města Ostravy na realizaci akce 

Zažít Ostravu jinak 2020 

80 

04239/RM1822/63 RM_M 17 Udělení předchozího souhlasu s nabytím daru          

do vlastnictví Střediska volného času Korunka, 

Ostrava - Mariánské Hory, p.o. 

42 

04240/RM1822/63 RM_M 18 Žádosti o finanční pomoc ve výši 20.000,00 Kč  

pro neziskové organizace ke zmírnění dopadů 

krizových opatření v souvislosti s epidemií 

COVID-19 

91 

04241/RM1822/63 RM_M 19 Návrh na souhlas vlastníka pozemků s umístěním 

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

pro Moravskoslezský kraj 

08 

04242/RM1822/63 RM_M 20 Návrh na personální změny v komisích rady města, 

a to Komisi pro vzdělávání, vědu a výzkum           

a Komisi sociální, zdravotní a pro rovné příležitosti 

28 

04243/RM1822/63 RM_M 21 Návrh na souhlas s dočasným odnětím pozemku 

plnění funkcí lesa a návrh na záměr města 

pronajmout části pozemků v k. ú. Moravská 

Ostrava, obec Ostrava 

08 

04244/RM1822/63 RM_M 23 Návrh na vydání předchozího souhlasu k prodeji 

nemovitého majetku městským obvodem 

Moravská Ostrava a Přívoz 

08 

04245/RM1822/63 RM_M 24 Návrh na souhlas vlastníka pozemku s umístěním 

stavby v k.ú. Stará Plesná, obec Ostrava,                

se společností HOMOLA holding s.r.o. 

08 

04246/RM1822/63 RM_M 25 Návrh na udělení souhlasu podle čl. 8 odst. 3 

Statutu města Ostravy 

91 

04247/RM1822/63 RM_M 26 Úprava rozpočtu 07 

04248/RM1822/63 RM_M 27 Návrh na personální změny v pracovní skupině 

rady města Prevence kriminality na místní úrovni 

86 

04249/RM1822/63 RM_M 28 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 

a smlouvě příkazní č. 1412/2019/OI/VZKÚ 

05 

04250/RM1822/63 RM_M 29 Návrh na navýšení investičního příspěvku Domovu 

Slunovrat, Ostrava-Přívoz, příspěvková 

organizace, na dofinancování akce “Rekonstrukce 

a výstavba rohového objektu Domova Slunovrat 

včetně základního vybavení” a změnu účelu          

a stanovených podmínek pro čerpání a vyúčtování 

příspěvku 

41 

04251/RM1822/63 RM_M 30 Návrh na souhlas ke stavbám na pozemcích           

v katastrálním území obce Ostrava, jako vlastníka 

sousedních nemovitostí 

84 

04252/RM1822/63 RM_M 31 Návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného 

břemene na straně oprávněného s vlastníkem 

pozemku 

 

 

08 
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04253/RM1822/63 RM_M 32 Návrh na uzavření smluv o vypořádání závazků  

za účelem vyrovnání vzájemných práv a povinností 

vyplývajících z původně sjednaných smluv formou 

objednávky 

05 

04254/RM1822/63 RM_M 33 Návrh na uzavření smluv o smlouvách budoucích  

o zřízení služebností a nájemních smluv 

08 

04255/RM1822/63 RM_M 34 Návrh na uzavření nájemní smlouvy na pronájem 

bytu č. 14 v domě na ul. Horní 3033/102, 

Ostrava-Bělský Les. Návrh na uzavření dohody       

o skončení nájmu bytu č. 14 v domě na ul. Horní 

3032/100, Ostrava-Bělský Les 

08 

04256/RM1822/63 RM_M 35 Návrh na uzavření pachtovní smlouvy na pozemek 

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

s fyzickými osobami 

08 

04257/RM1822/63 RM_M 36 Návrh na uzavření dohody o skončení nájmu 

prostoru sloužícího k podnikání - Vojanova 1a), 

Ostrava-Moravská Ostrava 

08 

04258/RM1822/63 RM_M 37 Návrh na uzavření nájemních smluv 08 

04259/RM1822/63 RM_M 38 Návrh na uzavření smluv o budoucích smlouvách  

o zřízení služebnosti inženýrské sítě a smluv            

o výpůjčce v souvislosti se stavbou “Rekonstrukce 

VO Ostrava - Zárubek v k.ú. Slezská Ostrava, obec 

Ostrava” 

05 

04260/RM1822/63 RM_M 39 Návrh na uzavření smluv o budoucích smlouvách  

o zřízení služebnosti inženýrské sítě, nájemních 

smluv a smlouvy o výpůjčce v souvislosti                

se stavbou “Rušení vodovodního řadu DN100, 

přepojení přípojek”, zahrnutou do kapitálového 

rozpočtu statutárního města Ostravy 

05 

04261/RM1822/63 RM_M 40 Výzva k podání nabídek pro vybudování                  

a provozování nabíjecí infrastruktury 

38 

04262/RM1822/63 RM_M 41 Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo  

a smlouva příkazní č. 1129/2020/OI/VZ 

38 

04263/RM1822/63 RM_MZP 1 Návrh na poskytnutí odměn za rok 2019 ředitelům 

příspěvkových organizací zřízených 

zastupitelstvem města Ostravy v oblasti sociální 

péče a zdravotnictví 

32 

04264/RM1822/63 RM_MZP 2 Návrh na poskytnutí odměn za rok 2019 ředitelům 

příspěvkových organizací zřízených statutárním 

městem Ostrava v oblasti kultury 

32 

04265/RM1822/63 RM_M 1 Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava za měsíc 

květen 2020 

25 

04266/RM1822/63 RM_VZ 2 Veřejná zakázka “Rekonstrukce vodovodu               

a kanalizace ul. Sadová”, poř. č. 87/2020 

05 

04267/RM1822/63 RM_VZ 3 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 

na provedení opravy systému elektrické požární 

signalizace   v  objektu  rekreačně   ozdravného 

 

84 
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zařízení Pstružovská 164, Frýdlant nad Ostravicí 

04268/RM1822/63 RM_VZ 4 Výměna nabouraného stojanu výjezdové brány 

parkoviště Jih 

84 

04269/RM1822/63 RM_VZ 5 Zvýšení bezpečnosti budov Nové radnice - 

projektová dokumentace 

84 

04270/RM1822/63 RM_VZ 6 Smlouva o poskytování služby vytváření 

kvalifikovaných elektronických pečetí na dálku         

a kvalifikovaných elektronických časových razítek 

v rámci služby I.CA RemoteSeal 

83 

04271/RM1822/63 RM_VZ 7 Veřejná zakázka “Vzdělávání sociálních 

pracovníků statutárního města Ostravy “, poř. č. 

028/2020 

86 

04272/RM1822/63 RM_VZ 8 Veřejná zakázka “Relax zóna Masarykovo náměstí 

- PD, IČ, AD”, poř. č. 46/2020 

05 

04273/RM1822/63 RM_VZ 9 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu  

a uzavření smlouvy o dílo na realizaci pasportizace 

a monitoringu přilehlých objektů v rámci stavby 

“Odkanalizování Heřmanic, spádové oblasti ulic 

Vrbická – Záblatská (mimo SV část oblasti)” 

05 

04274/RM1822/63 RM_VZ 10 Veřejná zakázka “Inteligentní zastávky - II. etapa 

(PD+AD+IČ)”, poř. č. 079/2020 

05 

04275/RM1822/63 RM_VZ 11 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu  

a uzavření smlouvy příkazní na výkon technického 

dozoru stavebníka (TDS) pro stavbu 

“Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Havlíčkovo 

nábřeží” 

05 

04276/RM1822/63 RM_VZ 12 Veřejná zakázka “Vodohospodářské stavby (TD 

2020)”, poř. č. 63/2020 

05 

04277/RM1822/63 RM_M 42 Návrh na vyřazení movitých věcí z výpůjčky HZS 

MSK, návrh na rozhodnutí o přebytečnosti           

a neupotřebitelnosti 

08 

04278/RM1822/63 RM_M 43 Návrh na uzavření smlouvy o zřízení služebností    

a věcného břemene k pozemkům ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy, pro CETIN a.s. a ČEZ 

Distribuce, a.s. 

08 

04279/RM1822/63 RM_M 44 Návrh na uzavření služebností a smluv o zřízení 

věcného břemene s ČR - Státním pozemkovým 

úřadem a společností HOMOLA Holding s.r.o. 

08 

04280/RM1822/63 RM_M 45 Dohoda o narovnání 09 

04281/RM1822/63 RM_M 46 Vyjádření k návrhu dodatku č. 1 Smlouvy                

o financování mikroprojektu “Senioři poznávají 

Ostravu a Ratiboř” z Fondu mikroprojektů 

2014-2020 v Euroregionu Silesia v rámci programu 

Interreg V-A Česká republika – Polsko 

50 

04282/RM1822/63 RM_M 47 Vystavení objednávky vůči spol. OVANET a.s.  

na nákup a instalaci firewallu Fortigate do 

metropolitní sítě 

 

83 
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04283/RM1822/63 RM_M 48 Návrh na uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě 

ev. č. 1722/2019/MJ s Vodafone Czech Republic 

a.s. 

08 

04284/RM1822/63 RM_M 49 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce pozemku  

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

08 

04285/RM1822/63 RM_M 50 Rekonstrukce a modernizace Domu kultury Poklad 

- návrh Dodatku č. 2 

05 

04286/RM1822/63 RM_M 51 Návrh na zrušení usnesení, návrh na uzavření 

dohody o zrušení věcných břemen a uzavření 

smlouvy o zřízení služebnosti pro DIAMO, státní 

podnik 

08 

04287/RM1822/63 RM_M 52 Zástupce statutárního města Ostrava v honebních 

společenstvech 

08 

04288/RM1822/63 RM_M 53 Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě 

3589/2020/OI/VZKÚ “Rekonstrukce             

a prodloužení ulice Masné” 

05 

04289/RM1822/63 RM_M 54 Návrh na prodej přebytečných movitých věcí           

ve vlastnictví statutárního města Ostravy 

08 

04290/RM1822/63 RM_M 55 Návrh na uzavření nájemní smlouvy na část 

užitného prostoru v kolektorech na území města 

Ostravy pro T - Mobile Czech Republic a.s. 

08 

04291/RM1822/63 RM_VZ 13 Veřejná zakázka „Nákup kancelářského papíru  

pro resort statutárního města Ostravy - 2020 - 

2022“ poř. č. 72/2020 

84 

04292/RM1822/63 RM_VZ 14 Veřejná zakázka “Nákup kalhot”, poř. č. 059/2020 25 

04293/RM1822/63 RM_VZ 15 Soutěž o návrh “Parkovací dům za katedrálou”, 

poř. č. 100/2020 

62 

04294/RM1822/63 RM_M 56 Žádost o mimořádnou dotaci spolku AKADEMIE 

MFK VÍTKOVICE, z.s. - změna způsobu 

poskytnutí dotace 

91 

  
Materiály, které byly staženy:  

 Materiál 
  

Název zn.předkl. 

  RM_M 11 Návrh na zvýšení nájemného a pachtovného                

o roční míru inflace 

08 

  RM_M 3 Žádost o mimořádnou dotaci spolku Klub 

sportovního bruslení Modřany Praha, z.s. 

91 

  RM_M 13 Návrh na nesouhlas ke stavbě na pozemku                 

v katastrálním území obce Ostrava, jako vlastníka 

sousední nemovitosti 

84 

  RM_M 22 Aktualizace Akčního plánu realizace cílů                 

a opatření Strategického plánu města Ostravy         

pro sport 2017 - 2025 

91 

  RM_M 57 Návrh na dočasné snížení nájemného v rámci 

programu COVID - Nájemné 

08 

  RM_M 9 Udělení souhlasu pro společnost Lottovate Limited 80 
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RM_M 0 
Schválení programu 63. schůze rady města konané dne 23.06.2020 
  
Usnesení číslo: 04222/RM1822/63 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
program 63. schůze rady města konané dne 23.06.2020 

  

 
RM_MZP 3 
Návrh na jmenování vedoucího odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
Magistrátu města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 04223/RM1822/63 

(zn.předkl.) 
36 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
jmenovat do funkce vedoucího odboru sociálních věcí a zdravotnictví Magistrátu města Ostravy 

pana Mgr. Zdeňka Živčáka, MPA, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXX XXXXXXXX 

XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX, s účinností od 01.07.2020 

  

2) vyslovuje 

  
poděkování paní  Mgr. Jaroslavě Rovňákové, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví,  

za dlouholetou práci pro statutární město Ostrava 

  

 
RM_VH 1 
Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Dům kultury 
města Ostravy, a.s. 
  
Usnesení číslo: 04224/RM1822/63 

(zn.předkl.) 
45 

  
v působnosti valné hromady podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona o obchodních 
korporacích, obchodní společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s., se sídlem ul. 28. října 
2556/124, Ostrava-Moravská Ostrava, PSČ 702 00, IČO 471 51 595, jejímž jediným 
akcionářem je statutární město Ostrava 
  
Rada města 
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1) projednala 

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

systému odměňování členů TOP managementu společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s.  

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
doplatek prémií a bonusu členům TOP managementu společnosti Dům kultury města Ostravy, 

a.s. dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

3) schvaluje 

  
auditovanou účetní závěrku obchodní společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s. za rok 2019 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

4) schvaluje 

  
zprávu o podnikatelské činnosti obchodní společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s. za rok 

2019 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

5) schvaluje 

  
výroční zprávu obchodní společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s. za rok 2019, jejíž součástí 

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

  

6) projednala 

  
zprávu o činnosti dozorčí rady společnosti za rok 2019 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

7) rozhodla 

  
o úhradě ztráty obchodní společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s. za rok 2019 dle varianty 

navržené odborem financí a rozpočtu uvedené v důvodové zprávě předloženého materiálu 

  

 
RM_VH 2 
Výkon působnosti valné hromady obchodní společnosti Technické 
služby, a.s. Slezská Ostrava 
  
Usnesení číslo: 04225/RM1822/63 

(zn.předkl.) 
45 
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v působnosti valné hromady podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona o obchodních 
korporacích, obchodní společnosti Technické služby, a.s. Slezská Ostrava, se sídlem 
Československé armády 877/20, Ostrava - Slezská Ostrava, PSČ 710 00, IČO 476 74 725, 
jejímž 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 Technické služby, a.s. Slezská 

Ostrava dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
doplatek prémií a bonusu člena TOP managementu společnosti Technické služby, a.s. Slezská 

Ostrava dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

3) schvaluje 

  
auditovanou účetní závěrku obchodní společnosti Technické služby, a.s. Slezská Ostrava za rok 

2019 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

4) schvaluje 

  
zprávu o podnikatelské činnosti obchodní společnosti Technické služby, a.s. Slezská Ostrava  

za rok 2019 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

5) schvaluje 

  
výroční zprávu obchodní společnosti Technické služby, a.s. Slezská Ostrava za rok 2019, včetně 

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

  

6) projednala 

  
zprávu o činnosti dozorčí rady společnosti Technické služby, a.s. Slezská Ostrava za rok 2019 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

7) rozhodla 

  
o rozdělení zisku obchodní společnosti Technické služby, a.s. Slezská Ostrava za rok 2019              

dle důvodové zprávy předloženého materiálu, v souladu s přílohou č. 4 
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8) určuje 

  
obchodní společnosti Technické služby, a.s. Slezská Ostrava, se sídlem Československé armády 

877/20, Ostrava-Slezská Ostrava, PSČ 710 00, IČO 476 74 725, za auditora prof. Ing. Janu 

Buchtovou, CSc., adresa: XXXXXXX XX, PSČ 716 00, Ostrava, v rozsahu dle důvodové 

zprávy předloženého materiálu 

  

 
RM_VH 3 
Výkon působnosti valné hromady obchodní společnosti Ostravské 
městské lesy a zeleň, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 04226/RM1822/63 

(zn.předkl.) 
45 

  
v působnosti valné hromady podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona o obchodních 
korporacích č. 90/2012 Sb., obchodní společnosti Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o.,  
se sídlem Ostrava - Zábřeh, A. Brože 3124/2, PSČ 700 30, IČO 25816977, jejímž jediným 
společníkem je statutární město Ostrava 
  
Rada města 

  
1) projednala 

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

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

  

2) schvaluje 

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

materiálu 

  

3) schvaluje 

  
zprávu o podnikatelské činnosti obchodní společnosti  Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o.,  

za rok 2019 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

4) schvaluje 

  
auditovanou účetní závěrku obchodní společnosti Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o., za rok 

2019 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

5) schvaluje 
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výroční zprávu za rok 2019 obchodní společnosti Ostravské městské lesy a zeleň, 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 Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o., za rok 2019  

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

7) rozhodla 

  
o rozdělení zisku obchodní společnosti Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o., za rok 2019           

dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 1 
Návrh na uzavření smlouvy o dílo na zhotovení stavby ORG 3271 
„Cyklostezka a chodník vedoucí podchodem pod ulicí Místeckou“ 
  
Usnesení číslo: 04227/RM1822/63 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření smlouvy  o dílo na akci „Cyklostezka a chodník vedoucí podchodem pod ulicí 

Místeckou“ týkající se oprav cyklostezky , chodníku pro pěší a podchodu pod ulicí Místeckou  

se zhotovitelem: 

Ostravské komunikace, a.s. 

sídlo: Novoveská 1266/25, 709 00 Ostrava 

IČO:  25396544 

za cenu nejvýše přípustnou 2.392.369,00 Kč bez DPH + DPH v zákonné výši dle přílohy č.1 

předloženého materiálu 

  

 
RM_M 2 
Návrh na odvolání a jmenování členů Řídícího výboru MAP ORP Ostrava 
II, aktuální informace z realizace projektu 
  
Usnesení číslo: 04228/RM1822/63 

(zn.předkl.) 
91 
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k usnesení č. 00099/RM1822/3 
k usnesení č. 01400/RM1822/23 
  
Rada města 

  
1) odvolává 

  
z funkce člena Řídícího výboru MAP ORP Ostrava II: 

• XXXX XXXXXX XXXXXXX, zástupce MAS Regionu Poodří 

• XXXX XXXXX XXXXXXXXX, vedení škol, pedagogové 

• XXXX XXXXXXXXXX, členku komise RMO pro vzdělávání, vědu a výzkum 

  

2) jmenuje 

  
do Řídícího výboru MAP ORP Ostrava II nové členy: 

• XXXXX XXXXXXXXXXXXX, zástupce MAS Regionu Poodří 

• XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX, vedení škol, pedagogové 

  

3) schvaluje 

  
složení Řídícího výboru MAP ORP Ostrava II dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

4) bere na vědomí 

  
informace o realizaci projektu dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

 
RM_M 4 
Návrh na záměr města pronajmout část pozemku v k.ú. Vítkovice, obec 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 04229/RM1822/63 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout část pozemku parc. č. 190/134, ostatní plocha, silnice,  o  výměře  

35 m2, k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, dle zákresu ve snímku, který je součástí přílohy č. 1/1 

předloženého materiálu a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 
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RM_M 5 
Návrh na předání vodohospodářských staveb do nájmu spol. Ostravské 
vodárny a kanalizace a.s. a záměr pronájmu 
  
Usnesení číslo: 04230/RM1822/63 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o předání vodohospodářských staveb ve vlastnictví statutárního města Ostrava v celkové 

pořizovací ceně 109.003,80 Kč v rámci Koncesní smlouvy ev. č. 05691/2000/LPO ze dne     

22. 12. 2000 ve znění pozdějších dodatků do nájmu společnosti Ostravské vodárny a kanalizace 

a.s. 

  

I. Dlouhodobý hmotný majetek v celkové pořizovací ceně 100,00 Kč, 

který statutární město Ostrava nabylo kupní smlouvou ev. č. 1502/2020/MJ ze dne 22. 5. 2020 

od spol. Domy Zelený vršek s.r.o. - vodovod PE D 90 včetně 1 kusu podzemního hydrantu DN 

80  celkové délky 31,85 m a splaškovou kanalizaci DN 300 včetně 1 kusu kanalizační šachty 

DN 1000  celkové délky 28,71 m, které jsou uloženy v pozemcích parc. č. 493/28, parc. č. 

493/41, vše v k. ú. Lhotka u Ostravy, obec Ostrava. Stavby byly kolaudovány kolaudačním 

souhlasem č. 10/20/VH/K ze dne 25. 2. 2020 a vybudovány v rámci stavby “Rodinné domy 

Lhotka - 1.část, etapa 2, k. ú. Lhotka u Ostravy, ul. Pod Vysílačem”. 

II. Dlouhodobý drobný hmotný majetek v celkové pořizovací ceně 108.903,80 Kč, 

statutární město Ostrava nabylo dodatkem č. 3 ke Koncesní smlouvě od společnosti Ostravské 

vodárny a kanalizace a.s.: 

- č. dokladu FVR181773 -navrtávací pásy, domovní uzávěry a kanalizační odbočky za období 

5/2020. 

  

2) rozhodla 

  
o záměru statutárního města Ostrava pronajmout vodohospodářské stavby ve vlastnictví 

statutárního města Ostrava a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

I. Dokončené investiční akce statutárního města Ostrava, 

- Kanalizace jednotná DN 400 včetně 2 kusů kanalizačních šachet DN 1000 celkové 

délky 116,25 m , které jsou uloženy v pozemcích parc. č. 227/40, parc. č. 227/37, parc. č. 227/1 

vše v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava. Stavby byly kolaudovány kolaudačním souhlasem č. 

20/20/VH/K ze dne 5. 3. 2020.  

- Kanalizační stoka S DN 300 včetně 1 kusu kanalizační šachty DN 1000 celkové délky 48,46 m 

a vodovodní řad “A” PE 100 D 90 včetně 1 kusu podzemního hydrantu DN 80 celkové délky 

54,03 m, které jsou uloženy v pozemku parc. č. 611/1 v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava. Stavba 

byla kolaudována kolaudačním souhlasem č. 22/20/VH/K  ze dne 9. 3. 2020. 
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II. Dlouhodobý hmotný majetek, 

který statutární město Ostrava nabylo darovací smlouvou ev. č. 1582/2020/MJ ze dne 1. 6. 2020 

od fyzických osob - vodovodní řad PE 100 D 90 včetně 1 kusu podzemního hydrantu DN 80 

celkové délky 141,20 m  a splaškovou kanalizaci PE 100 D 63  a  gravitační PP SN 16 včetně   

2 kusů kanalizačních šachet DN 1000 celkové délky 148 m, které jsou uloženy v pozemcích 

parc. č. 444/8, parc. č. 432/5, parc. č. 429/2, parc. č. 428/2, parc. č. 1640/46, parc. č. 1640/6, 

parc. č. 1640/1, vše v k. ú. Nová Bělá, obec Ostrava. Stavby byly kolaudovány kolaudačním 

souhlasem č. 156/19/VH/K ze dne 29. 11. 2019. 

  

3) svěřuje 

  
pravomoc Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím vedoucího odboru majetkového 

podepsal předávací protokoly dle bodu 1) návrhu usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 25.06.2020 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 6 
Návrh na záměr města změnit nájemní smlouvu se společností Korejské 
potraviny s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 04231/RM1822/63 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru města změnit nájemní smlouvu ev. č. 1824/2019/MJ ze dne 31. 5. 2019, uzavřenou           

se společností Korejské potraviny s.r.o., jejímž předmětem je užívání prostor sloužících         

k podnikání v 1. NP v objektu č. p. 314, jiná stavba na pozemku p. č. st. 454 – zastavěná plocha 

a nádvoří, k. ú. Mošnov, obec Mošnov - místnost č. 118 o výměře 32,34 m2, za účelem 

provozování Korejských potravin s.r.o. 

formou dodatku č. 1 z důvodu rozšíření předmětu nájmu o místnost: 

č. 119 - kancelář o výměře 32 m2  

dle zákresu, který je přílohou č. 3 předloženého materiálu a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv 

tento záměr zrušit 
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RM_M 7 
Návrh na uzavření smluv o výpůjčce a nájemní smlouvy k pozemkům   
v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 04232/RM1822/63 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

ostatní komunikace o výměře 1216 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

s FBC OSTRAVA z. s., se sídlem Hladnovská 259/128, Muglinov, 712 00 Ostrava, 

IČO 646 28 060 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

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

ostatní komunikace o výměře 1216 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

s FBC OSTRAVA z. s., se sídlem Hladnovská 259/128, Muglinov, 712 00 Ostrava, 

IČO 646 28 060 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu k části pozemku parc. č. 4246/13 - ostatní 

plocha, ostatní komunikace o výměře 54 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

s New Karolina Shopping Center Development, s. r. o., se sídlem Antala Staška 2027/79, Krč, 

140 00 Praha 4, IČO 281 83 011 

dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 8 
Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce k částem pozemků v k.ú. Přívoz, 
obec Ostrava s Dopravním podnikem Ostrava a.s. 
  
Usnesení číslo: 04233/RM1822/63 

(zn.předkl.) 
08 
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Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně půjčitele 

o uzavření smlouvy o výpůjčce na části pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostrava, a to: 

- část pozemku p. p. č. 925/4, ost. plocha - silnice, o výměře 2677 m2 

- část pozemku p. p. č. 925/6, ost. plocha - silnice, o výměře 86 m2 

- část pozemku p. p. č. 907/15, ost. plocha - silnice, o výměře 448 m2 

vše v k. ú. Přívoz, obec Ostrava (ul. Hlučínská x ul. Sokolská) 

se společností 

Dopravní podnik Ostrava a.s. 

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

IČO: 619 74 757 

za účelem umístění stavebního objektu - nového krytu pevné jízdní dráhy, tj. modernizace 

tramvajové tratě v rámci realizace stavby “PJD na ul. Hlučínská a Sokolská třída”, na dobu 

určitou, ode dne účinnosti smlouvy do 31. 12. 2025, 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 10 
Návrh na naložení s neupotřebitelným majetkem v užívání Magistrátu 
města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 04234/RM1822/63 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o vyřazení neupotřebitelného majetku statutárního města Ostravy v rozsahu a způsobem           

dle předloženého materiálu -  fyzickou likvidací 

  

2) jmenuje 

  
likvidační komisi, která o provedené likvidaci pořídí likvidační protokol dle “Směrnice 

2/2007 pro evidenci majetku” a jmenuje její členy:   

předseda: 

Ing. René Bartoš - vedoucí odboru hospodářské správy                     

členové: 

Petr Hučík - technik IT podpory  Ovanet a.s. 

Bc. Helena Tichavská, MPA - odbor projektů IT služeb a outsourcingu 

Ing. Jarmila Kopelová -  odbor hospodářské správy 

  



Statutární město Ostrava 
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RM_M 12 
Návrh na souhlas s umístěním komunikačního vedení, vedení VN a NN 
včetně rozvodné skříně a uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti a věcného břemene k pozemkům ve vlastnictví statutárního 
města Ostravy, pro T-Mobile Czech Republic a.s. a ČEZ Distribuce, a.s. 
  
Usnesení číslo: 04235/RM1822/63 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě v pozemcích           

ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 170 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 185 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 200 - ostatní plocha, zeleň, 

parc. č. 284 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 285 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k. ú. Dubina u Ostrava, obec Ostrava 

p. p. č. 371/91 - ostatní plocha, zeleň, 

p. p. č. 885 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava 

parc. č. 1682/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 1682/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 1682/10 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 3818/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 3818/8 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 3818/10 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava 

p. p. č. 1392/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

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

  

T-Mobile Czech Republic a.s. 

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

v rámci stavby “INSCZ FTTH Ostrava - Bělský les 2. fáze” 

dle situačních výkresů dokumentace, které jsou přílohou č. 2/8 - 2/14 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

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

a provozování podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě k pozemkům: 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
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parc. č. 170 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 185 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 200 - ostatní plocha, zeleň, 

parc. č. 284 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 285 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k. ú. Dubina u Ostrava, obec Ostrava 

p. p. č. 371/91 - ostatní plocha, zeleň, 

p. p. č. 885 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava 

parc. č. 1682/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 1682/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 1682/10 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 3818/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 3818/8 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 3818/10 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava 

p. p. č. 1392/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

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

  

T-Mobile Czech Republic a.s. 

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

  

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

3) souhlasí 

  
s umístěním podzemního kabelového vedení 1x NN v pozemku parc. č. 1328/4 - ostatní plocha, 

jiná plocha v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava a  podzemního kabelového vedení  2x NN   

v pozemcích ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 1884/1 - zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště, 

parc. č. 1884/2 - zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba bez čp/če, 

parc. č. 1888/2 - ostatní plocha, jiná plocha, 

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava,  včetně rozvodné skříně na pozemku parc.č. 1884/2          

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

ČEZ Distribuce, a.s. 

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

v rámci stavby “Moravská Ostrava 1884/2, NNk” 

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

  

4) rozhodla 
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na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene zřízení          

a provozování  podzemního kabelového vedení 1x NN v pozemku parc. č. 1328/4 - ostatní 

plocha, jiná plocha v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava a podzemního kabelového vedení 2x 

NN  v pozemcích ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 1884/1 - zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště, 

parc. č. 1884/2 - zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba bez čp/če, 

parc. č. 1888/2 - ostatní plocha, jiná plocha, 

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava,  včetně rozvodné skříně na pozemku parc.č. 1884/2          

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

ČEZ Distribuce, a.s. 

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

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

5) souhlasí 

  
s umístěním podzemní kabelové přípojky 2x VN 22 kV v pozemcích ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy: 

parc. č. 200/8 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 200/34 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k. ú. Hrabová, 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-Hrabová 200/3, DTS, VN, NN” 

dle situačního výkresu dokumentace, který je přílohou č. 8/2 předloženého materiálu 

  

6) rozhodla 

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

a provozování podzemní kabelové přípojky 2x VN 22 kV v pozemcích ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy: 

parc. č. 200/8 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 200/34 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k. ú. Hrabová, 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. 9 předloženého materiálu 
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RM_M 14 
Žádost o dotaci pro projekt „Zoo - podpora turistických atraktivit MSK 
2020“ 
  
Usnesení číslo: 04236/RM1822/63 

(zn.předkl.) 
45 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
podání žádosti o dotaci pro projekt „Zoo - podpora turistických atraktivit MSK 2020“ v rámci 

dotačního programu Moravskoslezského kraje „Vstupy do turistických atraktivit zdarma“ 

  

2) žádá 

  
ředitele Zoologické zahrady a botanického parku Ostrava, příspěvkové organizace 

o zajištění předložení žádosti o dotaci a všech jejich příloh pro projekt dle bodu 1) tohoto 

usnesení v souladu s podmínkami dotačního programu Moravskoslezského kraje „Vstupy            

do turistických atraktivit zdarma“ 

  

 Vyřizuje: Ing. Petr Čolas, T: 12.07.2020 

 ředitel příspěvkové organizace 

  
 

RM_M 15 
Návrh na změnu podmínek čerpání a vyúčtování příspěvku 
poskytnutého příspěvkové organizaci v sociální oblasti 
  
Usnesení číslo: 04237/RM1822/63 

(zn.předkl.) 
41 

  
k usnesení č. 03146/RM1822/46 
k usnesení č. 02743/RM1822/40 
k usnesení č. 01807/RM1822/27 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o změně stanovených podmínek pro čerpání a vyúčtování investičního příspěvku Domovu 

Slunečnice Ostrava, příspěvková organizace, IČO 70631883, se sídlem Opavská 4472/76,           

708 00 Ostrava - Poruba, dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu   
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RM_M 16 
Poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu životního prostředí 
města Ostravy na realizaci akce Zažít Ostravu jinak 2020 
  
Usnesení číslo: 04238/RM1822/63 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu životního prostředí města Ostravy ve výši 

50 000 Kč právnické osobě: Rodinné a komunitní centrum Chaloupka z.s., IČO: 26678497,    

se sídlem Před Lanovkou 937/23, Muglinov, 712 00 Ostrava na realizaci projektu “Zažít Ostravu 

jinak 2020” dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy předloženého materiálu a o uzavření příslušné 

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu životního prostředí 

města Ostravy dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

- zvyšují daňové příjmy 

na pol. 1333, ORG 5999, ORJ 120 ….................... o 50 tis. Kč 

- zvyšují poskytnuté transfery 

§ 3792, pol. 5222, ÚZ 1030, ORJ 190 ................... o 50 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.06.2020 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 17 
Udělení předchozího souhlasu s nabytím daru do vlastnictví Střediska 
volného času Korunka, Ostrava - Mariánské Hory, p.o. 
  
Usnesení číslo: 04239/RM1822/63 

(zn.předkl.) 
42 

  
Rada města 

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

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

do vlastnictví právnické osoby Středisko volného času Korunka, Ostrava - Mariánské Hory, 

příspěvková organizace, IČO 75080508, dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

2) ukládá 

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

vystavit za zřizovatele předchozí souhlas zřizovatele s přijetím daru dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 30.06.2020 

 vedoucí odboru školství a sportu 

  
 

RM_M 18 
Žádosti o finanční pomoc ve výši 20.000,00 Kč pro neziskové organizace 
ke zmírnění dopadů krizových opatření v souvislosti s epidemií 
COVID-19 
  
Usnesení číslo: 04240/RM1822/63 

(zn.předkl.) 
91 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
ke dni 23.06.2020 o ukončení výzvy adresované neziskovým organizacím, jejíž podmínky 

schválila svým usnesením č. 03792/RM1822/57 ze dne 05.05.2020 

  

2) svěřuje 

  
v souvislosti s bodem 1) tohoto usnesení 

Magistrátu města Ostravy pravomoc rozhodovat prostřednictvím zpracovatelských odborů 

kultury a volnočasových aktivit, školství a sportu, sociálních věci a zdravotnictví o neposkytnutí 

peněžité pomoci žadatelům na základě žádostí o peněžitou pomoc 20.000 Kč podaných               

v souladu s výzvou schválenou usnesením č. 03792/RM1822/57 ze dne 05.05.2020, doručených 

statutárnímu městu Ostrava po datu 10.06.2020, dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
o poskytnutí finanční pomoci určené neziskovým organizacím pro zmírnění dopadů krizových 

opatření v souvislosti s epidemií COVID - 19, a to ve výši 20.000,00 Kč každému subjektu 

uvedenému v příloze č. 1 předloženého materiálu 
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4) rozhodla 

  
o neposkytnutí finanční pomoci určené neziskovým organizacím pro zmírnění dopadů krizových 

opatření v souvislosti s epidemií COVID - 19 subjektům dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

5) schvaluje 

  
rozpočtové opatřením, kterým se: 

snižuje se rozpočtová rezerva 

na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 220 tis. Kč 

zvyšují se neinvestiční transfery spolkům 

na § 3900, pol. 5222, ÚZ 5213, ORJ 120 o 220 tis. Kč 

  

6) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 23.06.2020 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
7) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

zaslat finanční pomoc subjektům ve výši 20.000,00 Kč dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

na účty subjektů uvedených v žádostech o peněžitou pomoc 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 26.06.2020 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 19 
Návrh na souhlas vlastníka pozemků s umístěním stavby v k. ú. 
Moravská Ostrava, obec Ostrava, pro Moravskoslezský kraj 
  
Usnesení číslo: 04241/RM1822/63 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

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

 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 24/70  
  

předpisů, s umístěním stavebních a inženýrských objektů do pozemků ve vlastnictví statutárního 

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

parc. č. 2625/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace,  

- SO02 Příprava území 

- SO16 Veřejné osvětlení 

- SO21 Přeložka kabelového vedení DPO 

- SO27 Terénní úpravy 

parc. č. 2634/6 - ostatní plocha, zeleň, 

- SO01 Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny 

              SO01.01 - Architektonická a stavební část 

              SO01.02 - Stavebně konstrukční řešení 

              SO01.03 - Fasáda 

              SO01.04 - Zdravotně technická instalace 

              SO01.05 - Vytápění 

              SO01.06 - Chlazení 

              SO01.07 - Vzduchotechnika 

              SO01.08 - Elektroinstalace silnoproud 

              SO01.09 - Elektroinstalace slaboproud 

              SO01.10 - EPS 

              SO01.11 - EZS 

              SO01.11 - Měření a regulace 

              SO01.12 - Stabilní hasící zařízení 

              SO01.13 - Stabilní hasící zařízení-plyn 

              SO01.14 - Stabilní odvětrávající zařízení 

 - SO02 Příprava území 

 - SO03 Hrubé terénní úpravy 

 - SO04 Přípojka vodovodu 

 - SO09 Areálová dešťová kanalizace 

 - SO12 Přípojka VN 

 - SO13 Předávací stanice VN 

 - SO14 Trafostanice 

 - SO16 Veřejné osvětlení 

 - SO17 Místní osvětlení 

 - SO18 Ochrana CETIN 

 - SO19 Přeložka sdružené slaboproudé trasy 

 - SO20 Přeložka UPC 

 - SO21 Přeložka kabelového vedení DPO 

 - SO22 Přípojka slaboproudu 

 - SO23 Náhradní zdroje 

 - SO24 Vodní plocha 

 - SO26 Parkoviště, chodníky a zpevněné plochy 

 - SO27 Terénní úpravy 

parc. č. 2634/8 - ostatní plocha, jiná plocha, 

 - SO02 Příprava území 
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 - SO27 Terénní úpravy 

parc. č. 2634/35 - ostatní plocha, jiná plocha, 

- SO01 Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny 

              SO01.01 - Architektonická a stavební část 

              SO01.02 - Stavebně konstrukční řešení 

              SO01.03 - Fasáda 

              SO01.04 - Zdravotně technická instalace 

              SO01.05 - Vytápění 

              SO01.06 - Chlazení 

              SO01.07 - Vzduchotechnika 

              SO01.08 - Elektroinstalace silnoproud 

              SO01.09 - Elektroinstalace slaboproud 

              SO01.10 - EPS 

              SO01.11 - EZS 

              SO01.11 - Měření a regulace 

              SO01.12 - Stabilní hasící zařízení 

              SO01.13 - Stabilní hasící zařízení-plyn 

              SO01.14 - Stabilní odvětrávající zařízení 

 - SO02 Příprava území 

 - SO03 Hrubé terénní úpravy 

 - SO05 Přípojka splaškové kanalizace 

 - SO08 Rušení a přeložka stávající kanalizace 

 - SO11 Přípojka horkovodu 

 - SO15 Areálové rozvody NN 

 - SO16 Veřejné osvětlení 

 - SO17 Místní osvětlení 

 - SO18 Ochrana CETIN 

 - SO19 Přeložka sdružené slaboproudé trasy 

 - SO21 Přeložka kabelového vedení DPO 

 - SO23 Náhradní zdroje 

 - SO24 Vodní plocha 

 - SO25a Úprava místní komunikace Zelená 

 - SO26 Parkoviště, chodníky a zpevněné plochy 

 - SO27 Terénní úpravy 

 - SO28 Sadové úpravy 

parc. č. 2634/37 - ostatní plocha, jiná plocha, 

 - SO02 Příprava území 

 - SO16 Veřejné osvětlení 

 - SO19 Přeložka sdružené slaboproudé trasy 

 - SO25a Úprava místní komunikace Zelená 

 - SO26 Parkoviště, chodníky a zpevněné plochy 

 - SO27 Terénní úpravy 

parc. č. 2634/43 - ostatní plocha, jiná plocha, 

 - SO02 Příprava území 
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 - SO27 Terénní úpravy 

parc. č. 3594/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

 - SO02 Příprava území 

 - SO27 Terénní úpravy 

parc. č. 3594/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

 - SO02 Příprava území 

 - SO26 Parkoviště, chodníky a zpevněné plochy 

 - SO27 Terénní úpravy 

parc. č. 3594/8 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

 - SO02 Příprava území 

 - SO27 Terénní úpravy 

parc. č. 3594/9 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

 - SO02 Příprava území 

 - SO10 Úprava stávajících sítí 

 - SO25b Úprava místní komunikace 28. října 

 - SO27 Terénní úpravy 

parc. č. 3594/28 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

 - SO02 Příprava území 

 - SO25b Úprava místní komunikace 28. října 

 - SO26 Parkoviště, chodníky a zpevněné plochy 

 - SO27 Terénní úpravy 

parc. č. 3594/44 - ostatní plocha, silnice, 

 - SO02 Příprava území 

 - SO25b Úprava místní komunikace 28. října 

 - SO27 Terénní úpravy 

pro: 

Moravskoslezský kraj 

se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava 

IČO 708 90 692 

v rámci stavby “Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny” 

dle koordinačního situačního výkresu, který je přílohou č. 2/1 předloženého materiálu 
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RM_M 20 
Návrh na personální změny v komisích rady města, a to Komisi             
pro vzdělávání, vědu a výzkum a Komisi sociální, zdravotní a pro rovné 
příležitosti 
  
Usnesení číslo: 04242/RM1822/63 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) odvolává 

  
a) Ing. Víta Macháčka, člena ZM, z funkce člena Komise pro vzdělávání, vědu a výzkum 

b) Mgr. Lucii Foldynovou, členku ZM, z funkce členky Komise sociální, zdravotní a pro rovné 

příležitosti 

  

2) jmenuje 

  
a) Mgr. Lucii Foldynovou, členku ZM, do funkce členky Komise pro vzdělávání, vědu a výzkum 

b) Ing. Víta Macháčka, člena ZM, do funkce člena Komise sociální, zdravotní a pro rovné 

příležitosti 

  

 
RM_M 21 
Návrh na souhlas s dočasným odnětím pozemku plnění funkcí lesa         
a návrh na záměr města pronajmout části pozemků v k. ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 04243/RM1822/63 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s dočasným odnětím plnění funkcí lesa části pozemku parc. č. 1674/1 - lesní pozemek v k. ú. 

Stará Bělá, obec Ostrava 

pro investora: 

městský obvod Stará Bělá 

se sídlem Junácká 127, 724 00 Ostrava 

IČO 008 45 451 

pro stavbu “Oprava místní komunikace ul. Studeňská” 

dle přílohy č. 1/1 předloženého materiálu 
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2) rozhodla 

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

- parc. č. 3380/1 - ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 6,60 m2, 

- parc. č. 3463/1 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 6,60 m2, 

- parc. č. 4173/13 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 6,60 m2, 

dle zákresu ve snímcích, které jsou přílohou č. 2/1 předloženého materiálu, za podmínky 

odstranění stávajících reklamních nosičů, a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr 

zrušit 

  

 
RM_M 23 
Návrh na vydání předchozího souhlasu k prodeji nemovitého majetku 
městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz 
  
Usnesení číslo: 04244/RM1822/63 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) nevydává 

  
předchozí souhlas s prodejem nemovitého majetku městským obvodem Moravská Ostrava        

a Přívoz, v souladu s čl. 7 odst. (3) písm. a) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města 

Ostravy, a to: 

- pozemku parc. č. 2019/6 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 1759, bytový 

dům,  

- pozemku parc. č. 1501/2 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 1725, 

bydlení, 

- pozemku parc. č. 2028/8 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 1912, bytový 

dům, 

vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

  

 
RM_M 24 
Návrh na souhlas vlastníka pozemku s umístěním stavby v k.ú. Stará 
Plesná, obec Ostrava, se společností HOMOLA holding s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 04245/RM1822/63 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 
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v souladu s ustanovením § 184a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, s umístěním stavby veřejného osvětlení do části 

pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostrava, parc. č. 331/1, lesní pozemek, les jiný než 

hospodářský, v k.ú. Stará Plesná, obec Ostrava 

se společností 

HOMOLA holding s.r.o. 

se sídlem: Vratimovská 624/11, Kunčičky, 718 00 Ostrava 

IČO: 065 19 091 

v rámci realizace stavby “Inženýrské sítě a komunikace Stará Plesná”, 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 25 
Návrh na udělení souhlasu podle čl. 8 odst. 3 Statutu města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 04246/RM1822/63 

(zn.předkl.) 
91 

  
k usnesení č. 05397/RM1418/78 
  
Rada města 

  
1) uděluje souhlas 

  
městskému obvodu Vítkovice, aby v řízení před Krajským soudem v Ostravě, Havlíčkovo 

nábřeží 34, 728 81  Ostrava - Moravská Ostrava, sp. zn. 57 Co 433/2019 jednal jménem města 

  

 
RM_M 26 
Úprava rozpočtu 
  
Usnesení číslo: 04247/RM1822/63 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s přijetím dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 5 000 tis. Kč pro organizaci 

Městská nemocnice Ostrava, p.o. na úhradu uznatelných nákladů souvisejících se zajištěním 

provozu protialkoholní záchytné stanice v období od 1.1.2020 do 31.12.2020 

  

2) souhlasí 

  
s použitím části rezervního fondu organizace Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, 

p.o. ve výši 4 381 000 Kč k posílení fondu investic dle důvodové zprávy předloženého materiálu 
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3) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

- ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

(A.1.) na ORJ 120, pol. 4116, ÚZ 107117015 o 183 tis. Kč 

                                               ÚZ 107517016 o 3 110 tis. Kč 

- ostatní investiční přijaté transfery ze SR 

(A.1.) na ORJ 120, pol. 4216, ÚZ 107117968 o 4 523 tis. Kč 

                                                ÚZ 107517969 o 76 881 tis. Kč 

na pol. 4216, ÚZ 33502, ORJ 120, org. 8264 o 26 133 tis. Kč (A.6.) 

- neinvestiční přijaté transfery od krajů 

na pol. 4122, ÚZ 161, ORJ 120 o 9 079 tis. Kč (A.2.) 

                      ÚZ 344, ORJ 120 o 2 613 tis. Kč (A.3.) 

                      ÚZ 201, ORJ 120 o 500 tis. Kč (A.4.) 

                      ÚZ 201, ORJ 120 o 800 tis. Kč (A.5.) 

na pol. 4122, ORJ 120 o 30 tis. Kč (A.8.) 

na pol. 4122, ÚZ 332, ORJ 120 o 38 tis. Kč (A.10.) 

- běžné výdaje 

na § 2295, pol. 5193, ÚZ 161, ORJ 100, org. 9205 o 9 079 tis. Kč (A.2.) 

na § 3639, pol. 5169, ORJ 230, org. 8241 o 202 tis. Kč (C.3.) 

na § 6409, pol. 5909, ORJ 137 o 1 100 tis. Kč (C.4.) 

na § 2212, pol. 5166, ORJ 100 o 293 tis. Kč (C.5.) 

(C.6.) na ORJ 136, § 3412, pol. 5137 o 26 tis. Kč 

                                                   5171 o 24 tis. Kč 

                               § 6171, pol. 5164 o 10 tis. Kč 

(C.7.) na ORJ 135, § 3719, pol. 5424, ÚZ 120500000, org. 113000000 o 8 tis. Kč 

                                                             ÚZ 120100000, org. 113000000 o 2 tis. Kč 

na § 2141, pol. 5169, ORJ 300, org. 61 o 214 tis. Kč (C.8.) 

na § 5311, pol. 5424, ORJ 270 o 1 000 tis. Kč (C.9.) 

(C.10.) na ORJ 135, § 6112, pol. 5023 o 700 tis. Kč 

                                              pol. 5031 o 110 tis. Kč 

                                              pol. 5032 o 80 tis. Kč 

- kapitálové výdaje 

na § 3412, pol. 6121, ÚZ 33502, ORJ 230, org. 8264 o 26 133 tis. Kč (A.6.) 

(C.1.) na ORJ 137, § 3639, pol. 6130, ÚZ 95, org. 7375 o 290 tis. Kč 

                                            pol. 6130, org. 7375 o 320 tis. Kč 

na § 3639, pol. 6130, ÚZ 95, ORJ 137, org. 3225 o 40 tis. Kč (C.2.) 

(C.3.) na ORJ 230, § 2219, pol. 6121, ÚZ 95, org. 3280 o 182 tis. Kč 

                               § 2321, pol. 6121, org. 7295 o 4 800 tis. Kč 
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                                            pol. 6121, ÚZ 95, org. 7295 o 494 tis. Kč 

                                            pol. 6121, ÚZ 95, org. 7422 o 2 799 tis. Kč 

- neinvestiční transfery 

(A.1.) na ORJ 180, § 4357, pol. 5336, ÚZ 107117015, org. 43 o 183 tis. Kč 

                                                             ÚZ 107517016, org. 43 o 3 110 tis. Kč 

(A.3.) na ORJ 160, § 3311, pol. 5336, ÚZ 344, org. 4234 o 1 292 tis. Kč 

                                                                           org. 4240 o 1 193 tis. Kč 

                                                                           org. 4251 o 128 tis. Kč 

na § 3315, pol. 5336, ÚZ 201, ORJ 160, org. 4250 o 500 tis. Kč (A.4.) 

na § 3312, pol. 5336, ÚZ 201, ORJ 160, org. 4212 o 800 tis. Kč (A.5.) 

(A.8.) na ORJ 180, § 4350, pol. 5336, org. 38 o 20 tis. Kč 

                               § 4357, pol. 5336, org. 38 o 10 tis. Kč 

na § 3233, pol. 5336, ÚZ 332, ORJ 140, org. 83 o 38 tis. Kč (A.10.) 

- investiční transfery 

(A.1.) na ORJ 180, § 4357, pol. 6356, ÚZ 107117968, org. 43 o 4 523 tis. Kč 

                                                             ÚZ 107517969, org. 43 o 76 881 tis. Kč 

- neinvestiční převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje 

na § 6330, pol. 5347, ÚZ 6330, ORJ 120, org. 517 o 5 000 tis. Kč (E.1.) 

s n i ž u j í 

- běžné výdaje 

na § 3639, pol. 5169, ORJ 230 o 202 tis. Kč (C.3.) 

na § 2229, pol. 5169, ORJ 100 o 293 tis. Kč (C.5.) 

na§ 6171, pol. 5137, ORJ 136 o 60 tis. Kč (C.6.) 

(C.7.) na ORJ 300, § 3719, pol. 5901, org. 113000000 o 8 tis. Kč 

                               § 3719, pol. 5169, ÚZ 120100000, org. 113000000 o 2 tis. Kč 

na § 3639, pol. 5169, ORJ 300 o 214 tis. Kč (C.8.) 

na § 5311, pol. 5031, ORJ 270 o 1 000 tis. Kč (C.9.) 

(C.10.) na ORJ 135, § 6112, pol. 5167 o 250 tis. Kč 

                                              pol. 5176 o 30 tis. Kč 

                                              pol. 5019 o 200 tis. Kč 

                                              pol. 5021 o 310 tis. Kč 

                                              pol. 5029 o 100 tis. Kč 

- kapitálové výdaje 

(C.1.) na ORJ 230, § 2321, pol. 6121, ÚZ 95, org. 7375 o 290 tis. Kč 

                                            pol. 6121, org. 7324 o 320 tis. Kč 

na § 2271, pol. 6121, ÚZ 95, ORJ 230, org. 3225 o 40 tis. Kč (C.2.) 

(C.3.) na ORJ 230, § 6211, pol. 6121, ÚZ 95, org. 8245 o 182 tis. Kč 

                               § 2321, pol. 6121, org. 7089 o 800 tis. Kč 

                                            pol. 6121, ÚZ 95, org. 7089 o 700 tis. Kč 

                                            pol. 6121, org. 7092 o 4 000 tis. Kč 

                                            pol. 6121, ÚZ 95, org. 7092 o 499 tis. Kč 
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                                                                         org. 7326 o 1 000 tis. Kč 

                                                                         org. 7424 o 600 tis. Kč 

                                                                         org. 7448 o 494 tis. Kč 

na § 3639, pol. 6121, ORJ 137, org. 8323 o 1 100 tis. Kč (C.4.) 

s n i ž u j e 

- účelová rezerva na předfinancování a spolufinancování projektů 

na § 6409, pol. 5901, ÚZ 6330, ORJ 120 o 5 000 tis. Kč (E.1.) 

Městský obvod Radvanice a Bartovice (A.7.) 

- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ÚZ 14004 o 480 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje 

na § 5512, pol. 5xxx, ÚZ 14004 o 480 tis. Kč 

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz (A.9.) 

- zvýší neinvestiční přijaté transfery od krajů 

na pol. 4122, ÚZ 13305 o 3 854 tis. Kč 

- zvýší neinvestiční výdaje 

na § 43xx, pol. 5xxx, ÚZ 13305 o 3 854 tis. Kč 

Městský obvod Slezská Ostrava (A.9.) 

- zvýší neinvestiční přijaté transfery od krajů 

na pol. 4122, ÚZ 13305 o 3 118 tis. Kč 

- zvýší neinvestiční výdaje 

na § 43xx, pol. 5xxx, ÚZ 13305 o 3 118 tis. Kč 

Městský obvod Vítkovice (A.9.) 

- zvýší neinvestiční přijaté transfery od krajů 

na pol. 4122, ÚZ 13305 o 500 tis. Kč 

- zvýší neinvestiční výdaje 

na § 43xx, pol. 5xxx, ÚZ 13305 o 500 tis. Kč 

Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky (A.9.) 

- zvýší neinvestiční přijaté transfery od krajů 

na pol. 4122, ÚZ 13305 o 942 tis. Kč 

- zvýší neinvestiční výdaje 

na § 43xx, pol. 5xxx, ÚZ 13305 o 942 tis. Kč 

Městský obvod Radvanice a Bartovice (E.1.) 

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

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 6330, org. 517 o 5 000 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje 

na § xxxx, pol. xxxx, ÚZ xxxxxxxxx o 5 000 tis. Kč 

  

4) ukládá 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 33/70  
  

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.06.2020 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 27 
Návrh na personální změny v pracovní skupině rady města Prevence 
kriminality na místní úrovni 
  
Usnesení číslo: 04248/RM1822/63 

(zn.předkl.) 
86 

  
Rada města 

  
1) odvolává 

  
- z funkce předsedy pracovní skupiny rady města “Prevence kriminality na místní úrovni” 

Ing. Břetislava Rigera 

- z funkce člena pracovní skupiny rady města “Prevence kriminality na místní úrovni” 

Mgr. Štěpána Vozárika 

- z funkce člena pracovní skupiny rady města “Prevence kriminality na místní úrovni” 

Mgr. Tomáše Zmiju 

- z funkce člena pracovní skupiny rady města “Prevence kriminality na místní úrovni” 

Mgr. Martina Navrátila Ph.D. 

  

2) jmenuje 

  
- do funkce předsedy pracovní skupiny rady města “Prevence kriminality na místní úrovni” 

Ing. Zbyňka Pražáka Ph.D. 

- do funkce člena  pracovní skupiny rady města “Prevence kriminality na místní úrovni” 

Mgr. Petru Havlákovou  

- do funkce člena  pracovní skupiny rady města “Prevence kriminality na místní úrovni” 

Mgr. Andreu Matějkovou 

- do funkce člena  pracovní skupiny rady města “Prevence kriminality na místní úrovni” 

Mgr. Tomáše Pavelce 

- do funkce člena  pracovní skupiny rady města “Prevence kriminality na místní úrovni” 

Bc. Moniku Klimkovou 

- do funkce člena  pracovní skupiny rady města “Prevence kriminality na místní úrovni” 

Lukáše Drlíka, DiS. 

- do funkce člena  pracovní skupiny rady města “Prevence kriminality na místní úrovni” 

Mgr. René Dočekala 

- do funkce člena  pracovní skupiny rady města “Prevence kriminality na místní úrovni” 

Ing. Michaelu Michnovou  
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RM_M 28 
Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo a smlouvě příkazní            
č. 1412/2019/OI/VZKÚ 
  
Usnesení číslo: 04249/RM1822/63 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 1412/2019/OI/VZKÚ                     

s příkazníkem Sdružení TDS s.r.o., IČO: 28639707, Švabinského 1700/4, 702 00 Ostrava,        

z důvodu prodloužení termínu realizace stavby “Nová izolace v útulku pro psy v Třebovicích” 

vlivem vzniklých víceprací, kterým se upravuje odměna za výkon technického dozoru 

stavebníka a výkon funkce koordinátora BOZP, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 29 
Návrh na navýšení investičního příspěvku Domovu Slunovrat, 
Ostrava-Přívoz, příspěvková organizace, na dofinancování akce 
“Rekonstrukce a výstavba rohového objektu Domova Slunovrat včetně 
základního vybavení” a změnu účelu a stanovených podmínek            
pro čerpání a vyúčtování příspěvku 
  
Usnesení číslo: 04250/RM1822/63 

(zn.předkl.) 
41 

  
k usnesení č. 04068/RM1822/61 
k usnesení č. 02672/RM1418/39 
k usnesení č. 09515/RM1418/131 
k usnesení č. 01111/RM1822/18 
k usnesení č. 07556/RM1418/107 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o navýšení investičního příspěvku Domovu Slunovrat, Ostrava-Přívoz, příspěvková organizace, 

IČO 70631841, se sídlem Na Mlýnici 203/5, 702 00 Ostrava-Přívoz, o 3.918 tis. Kč                    

dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

 

 



Statutární město Ostrava 
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- sníží ostatní neinvestiční výdaje 

§ 4350, pol. 5909, ÚZ 2004, ORJ 180          o 3 918 tis. Kč 

- zvýší investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 

§ 4350, pol. 6351, ÚZ 2004, ORJ 180, ORG 35          o 3 291 tis. Kč 

§ 4357, pol. 6351, ÚZ 2004, ORJ 180, ORG 35          o    627 tis. Kč 

  

3) schvaluje 

  
úpravu závazného ukazatele dle předloženého materiálu a důvodové zprávy, a to: 

navýšení investičního příspěvku na rok 2020 organizaci Domov Slunovrat, Ostrava-Přívoz, 

příspěvková organizace, IČO 70631841, na základě smlouvy o závazku veřejné služby             

a vyrovnávací platbě za jeho výkon: 

č. smlouvy 02983/2015/SOC, ve výši 3 918 tis. Kč 

  

4) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 2) a úpravu závazného ukazatele dle bodu 3) 

tohoto usnesení  

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.06.2020 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
5) rozhodla 

  
o změně účelu a stanovených podmínek pro čerpání a vyúčtování části investičního příspěvku, 

poskytnutého domovu Slunovrat na rekonstrukci lapolů a kanalizace, na financování akce 

“Rekonstrukce a výstavba rohového objektu Domova Slunovrat včetně základního vybavení”, 

ve výši 3.698 tis. Kč 

  

 
RM_M 30 
Návrh na souhlas ke stavbám na pozemcích v katastrálním území obce 
Ostrava, jako vlastníka sousedních nemovitostí 
  
Usnesení číslo: 04251/RM1822/63 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 
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rada města 
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a) jako vlastník sousední nemovitosti (statutární město Ostrava vlastní pozemek parc.č. 214/3 - 

ostatní plocha, ostatní komunikace, k.ú. Radvanice, obec Ostrava) s umístěním a realizací stavby 

“Plynofikace RD Pulkavova 294/10, Ostrava-Radvanice” na pozemku parc.č. 205 - zastavěná 

plocha a nádvoří a parc.č. 206 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Radvanice, obec Ostrava pro 

žadatele stavby: XXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXX XXX 

XXXXXXXXXXXXXXX XXX XXX XX, na základě plné moci stavebníků: XXXXXXX 

XXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX XXX XX, dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

b) jako vlastník sousední nemovitosti (statutární město Ostrava vlastní pozemek parc.č. 1220/13 

- ostatní plocha, ostatní komunikace, k.ú. Bartovice, obec Ostrava) s umístěním a realizací 

stavby “Plot ul.Šenovská” na pozemku parc.č. 1712/1 - zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 1713 

- zahrada, parc.č. 1716 - trvalý trávní porost a parc.č. 1719/2 - orná půda, k.ú. Bartovice, obec 

Ostrava pro žadatele stavby: XXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX XXX XX, dle přílohy č.2 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru hospodářské správy 

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

veškeré úkony 

  

 Vyřizuje: Ing. René Bartoš, T: 30.06.2020 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
3) zmocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy 

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

  

 Vyřizuje: Ing. René Bartoš, T: 30.06.2020 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

RM_M 31 
Návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na straně 
oprávněného s vlastníkem pozemku 
  
Usnesení číslo: 04252/RM1822/63 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně oprávněného, uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnost jednotné 
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kanalizace DN 300 k pozemku: 

parc. č. 2274 – orná půda 

v k. ú. Krásné Pole, obec Ostrava, 

s povinným: 

Česká republika-Státní pozemkový úřad                 

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

IČO 01312774,                                   

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 32 
Návrh na uzavření smluv o vypořádání závazků za účelem vyrovnání 
vzájemných práv a povinností vyplývajících z původně sjednaných 
smluv formou objednávky 
  
Usnesení číslo: 04253/RM1822/63 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy o vypořádání závazků za účelem vyrovnání vzájemných práv a povinností 

vyplývajících z původně sjednané smlouvy formou objednávky mezi dodavatelem: 

JACKO, projekty & vozovky s.r.o., Ženíškova 2313/1, 702 00 Ostrava 

IČO: 27800440 

a 

objednatelem: 

Statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 

IČO: 00845451 

dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy o vypořádání závazků za účelem vyrovnání vzájemných práv a povinností 

vyplývajících z původně sjednané smlouvy formou objednávky mezi dodavatelem: 

ARKO TECHNOLOGY, a.s., Vídeňská 206/108, 619 00 Brno 19 

IČO: 00219169 

a 

objednatelem: 

Statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 

IČO: 00845451 

dle přílohy č.2 předloženého materiálu 
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3) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy o vypořádání závazků za účelem vyrovnání vzájemných práv a povinností 

vyplývajících z původně sjednané smlouvy formou objednávky mezi dodavatelem: 

Renata Štěrbová, Nám. Gen. Svobody 9, 700 30 Ostrava 

IČO: 64079881 

a 

objednatelem: 

Statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 

IČO: 00845451 

dle přílohy č.3 předloženého materiálu 

  

4) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy o vypořádání závazků za účelem vyrovnání vzájemných práv a povinností 

vyplývajících z původně sjednané smlouvy formou objednávky mezi dodavatelem: 

ELTOM, s.r.o., Oběžná 163/19, 709 00 Ostrava 

IČO: 25837117 

a 

objednatelem: 

Statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 

IČO: 00845451 

dle přílohy č.4 předloženého materiálu 

  

5) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy o vypořádání závazků za účelem vyrovnání vzájemných práv a povinností 

vyplývajících z původně sjednané smlouvy formou objednávky mezi dodavatelem: 

ELTOM, s.r.o., Oběžná 163/19, 709 00 Ostrava 

IČO: 25837117 

a 

objednatelem: 

Statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 

IČO: 00845451 

dle přílohy č.5 předloženého materiálu 

  

6) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy o vypořádání závazků za účelem vyrovnání vzájemných práv a povinností 

vyplývajících z původně sjednané smlouvy formou objednávky mezi dodavatelem: 

INKOS-OSTRAVA, a.s., Havlíčkovo nábřeží 696/22, 701 52 Ostrava 1 

IČO: 48394637 

a 

objednatelem: 
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Statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 

IČO: 00845451 

dle přílohy č.6 předloženého materiálu 

  

7) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy o vypořádání závazků za účelem vyrovnání vzájemných práv a povinností 

vyplývajících z původně sjednané smlouvy formou objednávky mezi dodavatelem: 

Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o., Antonína Brože 3124/2, 700 30 Ostrava 

IČO: 25816977 

a 

objednatelem: 

Statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 

IČO: 00845451 

dle přílohy č.7 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 33 
Návrh na uzavření smluv o smlouvách budoucích o zřízení služebností  
a nájemních smluv 
  
Usnesení číslo: 04254/RM1822/63 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

a provozování sloupů trakčního vedení k pozemkům: 

- parc. č. 56/3 - ostatní plocha, zeleň, 

- parc. č. 1895/6 - ostatní plocha, jiná plocha, 

- parc. č. 1895/8 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

- parc. č. 1895/10 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

- parc. č. 2070/14 -  ostatní plocha, ostatní komunikace, 

- parc. č. 2070/32 -  ostatní plocha, ostatní komunikace, 

všechny v k. ú. Hrušov, obec Ostrava, 

s budoucím oprávněným: 

Dopravní podnik Ostrava a.s. 

se sídlem Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 619 74 757 

a investorem: 

CONTERA Investment VIII. s.r.o. 

se sídlem Černokostelecká 2247, 251 01 Říčany, IČO: 055 18 849 
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dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

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

areálová splašková kanalizace, výtlak k pozemkům: 

- parc. č. 1895/6 - ostatní plocha, jiná plocha 

- parc. č. 1895/8 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k.ú. Hrušov, obec Ostrava 

s budoucím oprávněným: 

CONTERA Investment VIII. s.r.o. 

se sídlem Černokostelecká 2247, 251 01 Říčany, IČO: 055 18 849 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

                          

  

3) rozhodla 

  
 na straně vlastníka uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti  - užívání části 

pozemku pro vybudování dopravního připojení účelové komunikace, k pozemku parc. č. 2067/4 

- ostatní plocha, silnice v k.ú. Hrušov, obec Ostrava, 

s budoucím oprávněným: 

CONTERA Investment VIII. s.r.o. 

se sídlem Černokostelecká 2247, 251 01 Říčany, IČO: 055 18 849 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

                    

  

4) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu k pozemkům a částem pozemků v k. ú. Hrušov, 

obec Ostrava, a to: 

- parc. č. 1895/10 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1 m2, 

- parc. č. 2070/32 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 144 m2, 

- část parc. č. 56/3 - ostatní plocha, zeleň  o výměře 32 m2, 

- část parc. č. 1895/6 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 73 m2, 

- část parc. č. 1895/8 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 705 m2, 

- část parc. č. 2070/14 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1066 m2, 

s nájemcem: 
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CONTERA Investment VIII. s. r. o. 

se sídlem Černokostelecká 2247, 251 01 Říčany, IČO 055 18 849 

dle přílohy č. 9 předloženého materiálu 

  

5) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu k části pozemku parc. č. 2067/4 - ostatní 

plocha, silnice o výměře 345 m2 v k. ú. Hrušov, obec Ostrava 

s nájemcem: 

CONTERA Investment VIII. s. r. o. 

se sídlem Černokostelecká 2247, 251 01 Říčany, IČO 055 18 849 

dle přílohy č. 10 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 34 
Návrh na uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 14 v domě     
na ul. Horní 3033/102, Ostrava-Bělský Les. Návrh na uzavření dohody   
o skončení nájmu bytu č. 14 v domě na ul. Horní 3032/100, 
Ostrava-Bělský Les 
  
Usnesení číslo: 04255/RM1822/63 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu na pronájem bytu zvláštního určení 

bezbariérového charakteru č. 14 o velikosti 2+kk umístěného v 5. nadzemním podlaží 

bytového domu č.p. 3033, který je součástí pozemku parc. č. 126/2, zastavěná plocha a nádvoří, 

k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, na ul. Horní č. or. 102, Ostrava-Bělský Les, s žadatelkou 

NXXXXXX NXXXXXXXXXXX, rok narození XXXX, zastoupenou opatrovnicí ŠXXXXX 

NXXXXXXXXXXX, rok narození XXXXX obě trvale bytem XXXXX XXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXX XXX, 

na dobu určitou od 1. 8. 2020 do 31. 7. 2021, 

s výší nájemného 3.446,- Kč/měsíc plus zálohy na služby s nájmem spojené, 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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na straně pronajímatele uzavřít dohodu o skončení nájmu bytu č. 14 o velikosti 1+kk umístěného 

v 5. nadzemním podlaží bytového domu č.p. 3032, který je součástí pozemku parc. č. 126/3, 

zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, na ul. Horní č. or. 100, 

Ostrava-Bělský Les, s nájemcem 

TXXXX XXXXXXXX rok narození XXXXX trvale bytem XXXXX XXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXX XXXX 

k datu 30.6. 2020, 

dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 35 
Návrh na uzavření pachtovní smlouvy na pozemek v k.ú. Kunčice          
nad Ostravicí, obec Ostrava, s fyzickými osobami 
  
Usnesení číslo: 04256/RM1822/63 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně propachtovatele 

o uzavření pachtovní smlouvy na pozemek ve vlastnictví statutárního města Ostrava, parc. č. 

754, zahrada, v k .ú. Kunčice nad Ostravicí, obec Ostrava (ul. Bártova) 

s pachtýři 

manželé: 

XXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXX XX XX XXXX 

XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXX 

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXX 

za účelem pěstování zeleniny a částečně k rekreačním aktivitám, za obvyklé pachtovné ve výši 

16,- Kč/m2/pachtovní rok, tj. 10.580,- Kč/pachtovní rok, na dobu neurčitou, 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu s úpravou 

  

 
RM_M 36 
Návrh na uzavření dohody o skončení nájmu prostoru sloužícího            
k podnikání - Vojanova 1a), Ostrava-Moravská Ostrava 
  
Usnesení číslo: 04257/RM1822/63 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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na straně pronajímatele o uzavření dohody o skončení nájmu prostoru sloužícího k podnikání         

o výměře 257,36 m2 umístěného v 1. NP budovy č. p. 3127, objekt občanské vybavenosti, která 

stojí na pozemku parc. č. 192/2, parc. č. 192/8, parc. č. 192/9, parc. č. 192/3, parc. č. 192/6          

a parc. č. 192/7  v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, s nájemcem 

Danielem Slívou, IČO: 738 83 697, se sídlem Na Baranovci 1977/34, 710 00, Ostrava - Slezská 

Ostrava,  

k datu 30. 10. 2020, 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 37 
Návrh na uzavření nájemních smluv 
  
Usnesení číslo: 04258/RM1822/63 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření nájemní smlouvy k částem pozemku parc. č. 3594/10 - ostatní plocha, ostatní 

komunikace, a to části A o výměře 23 m2 a části B o výměře 13 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, 

obec Ostrava 

s nájemcem: 

XXXXX XXXX 

se sídlem XXXX XXXXX XXXXXXX XXX XXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX 

IČO XXX XX XXX 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
o uzavření nájemní smlouvy k části pozemku p. p. č. 904/1 - ostatní plocha, ostatní 

komunikace o výměře 5 m2 v k. ú. Přívoz, obec Ostrava 

s nájemcem: 

XXXX XXXXX XXXXX XXXX 

se sídlem XXXXXXXX XXXXXX XXX XXX XXXXX XXXXXXXX 

IČO XXX XX XXX 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

  
o uzavření nájemní smlouvy  k  části pozemku parc. č. 3550/22 - ostatní plocha,  jiná plocha  

o výměře 10 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

s nájemcem: 

XXXX XXXXXXXX XXXX 

se sídlem XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXX XXXXXXXXXXXXXXX 

IČO XXX XX XXX 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 38 
Návrh na uzavření smluv o budoucích smlouvách o zřízení služebnosti 
inženýrské sítě a smluv o výpůjčce v souvislosti se stavbou 
“Rekonstrukce VO Ostrava - Zárubek v k.ú. Slezská Ostrava, obec 
Ostrava” 
  
Usnesení číslo: 04259/RM1822/63 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
uzavřít “Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě a Smlouvu            

o výpůjčce” v souvislosti se stavbou “Rekonstrukce VO Ostrava - Zárubek v k.ú. Slezská 

Ostrava, obec Ostrava” mezi XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXX 

XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

a statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451,          

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
uzavřít “Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě a Smlouvu                  

o výpůjčce” v souvislosti se stavbou “Rekonstrukce VO Ostrava - Zárubek v k.ú. Slezská 

Ostrava, obec Ostrava” mezi XXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX 

XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

a statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451,          

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 
 
 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_M 39 
Návrh na uzavření smluv o budoucích smlouvách o zřízení služebnosti 
inženýrské sítě, nájemních smluv a smlouvy o výpůjčce v souvislosti  
se stavbou “Rušení vodovodního řadu DN100, přepojení přípojek”, 
zahrnutou do kapitálového rozpočtu statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 04260/RM1822/63 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
uzavřít “Smlouvu nájemní” v souvislosti se stavbou “Rušení vodovodního řadu DN100, 

přepojení přípojek” mezi Eskonta servis s.r.o., Bohumínská 186/125, Muglinov, 712 00 Ostrava, 

IČO: 29391580 

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

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
uzavřít “Smlouvu nájemní” v souvislosti se stavbou “Rušení vodovodního řadu DN100, 

přepojení přípojek” mezi Speed Fox s.r.o., Bohumínská 253/119, Muglinov, 712 00 Ostrava, 

IČO: 03900967 

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

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
uzavřít “Smlouvu nájemní” v souvislosti se stavbou “Rušení vodovodního řadu DN100, 

přepojení přípojek” mezi Callidus trading, spol. s r.o., Bohumínská 410/135, Muglinov, 712 00 

Ostrava, IČO: 25832476 

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

přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

4) rozhodla 

  
uzavřít “Smlouvu nájemní” v souvislosti se stavbou “Rušení vodovodního řadu DN100, 

přepojení přípojek” mezi XXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXX XXXXX 

XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXX 

XXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXX XXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXX XXX XX XXXXXXXX XXXX 

XXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXX XX 

XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXX 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
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XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXX 

XXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXX XXXXX 

XXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

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

dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  

5) rozhodla 

  
uzavřít “Smlouvu o výpůjčce” v souvislosti se stavbou “Rušení vodovodního řadu DN100, 

přepojení přípojek” mezi První Signální, a.s., Bohumínská 368/172, Muglinov,  712 00 Ostrava, 

IČO: 25866907 

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

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

6) rozhodla 

  
uzavřít “Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě” v souvislosti             

se stavbou “Rušení vodovodního řadu DN100, přepojení přípojek” mezi První Signální, a.s., 

Bohumínská 368/172, Muglinov, 712 00 Ostrava, IČO: 25866907 

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

dle přílohy č. 7 předloženého materiálu 

  

7) rozhodla 

  
uzavřít “Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě Smlouvu nájemní”        

v souvislosti se stavbou “Rušení vodovodního řadu DN100, přepojení přípojek” mezi XXXXX 

XXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXX XX 

XXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXX 

XXXXXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

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

dle přílohy č. 8 předloženého materiálu 

  

8) rozhodla 

  
uzavřít “Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě Smlouvu nájemní”        

v souvislosti se stavbou “Rušení vodovodního řadu DN100, přepojení přípojek” mezi RELY 

servis s.r.o., Bohumínská 778, Muglinov, 712 00 Ostrava, IČO: 26854091 

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

dle přílohy č. 9 předloženého materiálu 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_M 40 
Výzva k podání nabídek pro vybudování a provozování nabíjecí 
infrastruktury 
  
Usnesení číslo: 04261/RM1822/63 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o znění a vyhlášení výzvy za účelem vybudování a a provozování nabíjecích stanic na území 

statutárního města Ostravy 

  

2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru strategického rozvoje 

zajistil zveřejnění výzvy dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 26.06.2020 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
 

RM_M 41 
Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo a smlouva příkazní      
č. 1129/2020/OI/VZ 
  
Usnesení číslo: 04262/RM1822/63 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 03546/RM1822/52 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 1129/2020/OI/VZ ze dne 

30.03.2020 uzavřené mezi statutárním městem Ostrava a Ing. Ivanem Tachezym, fyzickou 

osobou podnikající, se sídlem Plzeňská 1573/17, 700 30 Ostrava, IČO: 12126365 dle přílohy č. 2 

předloženého materiálu 

  

 
 
 
 
 
 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_MZP 1 
Návrh na poskytnutí odměn za rok 2019 ředitelům příspěvkových 
organizací zřízených zastupitelstvem města Ostravy v oblasti sociální 
péče a zdravotnictví 
  
Usnesení číslo: 04263/RM1822/63 

(zn.předkl.) 
32 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
poskytnutí odměn za rok 2019 ředitelům příspěvkových organizací zřízených zastupitelstvem 

města Ostravy v oblasti sociální péče a zdravotnictví dle bodu I. důvodové zprávy a příloh č. 1  

a 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_MZP 2 
Návrh na poskytnutí odměn za rok 2019 ředitelům příspěvkových 
organizací zřízených statutárním městem Ostrava v oblasti kultury 
  
Usnesení číslo: 04264/RM1822/63 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 02164/RM1418/31 
k usnesení č. 04248/RM1418/63 
k usnesení č. 05410/RM1418/78 
k usnesení č. 09029/RM1418/125 
k usnesení č. 03891/RM1822/59 
  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
poskytnutí odměn za rok 2019 ředitelům příspěvkových organizací zřízených statutárním 

městem Ostrava v oblasti kultury dle důvodové zprávy a příloh č. 1 a 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 1 
Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava za měsíc květen 2020 
  
Usnesení číslo: 04265/RM1822/63 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 

  
1) projednala 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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informaci o stavu veřejného pořádku za měsíc květen 2020 

  

 
RM_VZ 2 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Sadová”,  
poř. č. 87/2020 
  
Usnesení číslo: 04266/RM1822/63 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
vyzvat dodavatele k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona           

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na realizaci stavby 

„Rekonstrukce vodovodu a kanalizace – ul. Českobratrská a ul. Sadová a Úprava povrchu         

ul. Českobratrská v úseku Nádražní - Sokolská, ČÁST 2 – UL. SADOVÁ“ v k. ú. Moravská 

Ostrava, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) jmenuje 

  
hodnotící komisi ve složení: 

členové: 

1. Mgr. Radim Babinec - náměstek primátora 

2. Ing. David Kutý, MBA - OVAK a.s.  

3. Ing. Jan Kotala - odbor investiční 

4. Ing. Jan Hanáček - odbor investiční 

5. Mgr. Vladimír Plutko - odbor legislativní a právní 

6. Ing. Eva Seborská - odbor veřejných zakázek 

náhradníci: 

1. Ing. František Kolařík - člen ZM 

2. Ing. Petr Gelnar - OVAK a.s. 

3. Ing. Jan Šrámek - odbor investiční 

4. Ing. Renáta Koneszová - odbor investiční 

5. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 

6. Ing. Tomáš Smolík - odbor veřejných zakázek 

  

3) ukládá 

  
vedoucí odboru veřejných zakázek 

zabezpečit veškeré potřebné úkony této veřejné zakázky 

  

 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 30.10.2020 

 vedoucí odboru veřejných zakázek 

  
4) zmocňuje 

  
vedoucí odboru veřejných zakázek 

k podpisu veškerých dokumentů souvisejících s touto veřejnou zakázkou s výjimkou smlouvy  

a rozhodnutí o námitkách 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 30.10.2020 

 vedoucí odboru veřejných zakázek 

  
 

RM_VZ 3 
Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu na provedení opravy 
systému elektrické požární signalizace v objektu rekreačně ozdravného 
zařízení Pstružovská 164, Frýdlant nad Ostravicí 
  
Usnesení číslo: 04267/RM1822/63 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu v rámci realizace akce “Oprava systému elektrické 

požární signalizace v objektu rekreačně ozdravného zařízení Pstružovská 164, Frýdlant          

nad Ostravicí”, se zhotovitelem: TEMAR spol. s r.o., Vítkovická 1708/17, 702 00 

Ostrava-Moravská Ostrava, IČ 60318929 za cenu nejvýše přípustnou 217 990,- Kč bez DPH 

  

2) zmocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy 

k podpisu objednávky dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. René Bartoš, T: 30.06.2020 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

RM_VZ 4 
Výměna nabouraného stojanu výjezdové brány parkoviště Jih 
  
Usnesení číslo: 04268/RM1822/63 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na výměnu stojanu výjezdové brány parkoviště Jih 

Nové radnice zhotoviteli TEMAR spol. s r.o., Vítkovická 1708/17, 702 00 Moravská Ostrava, 

IČO 60318929 za cenu nejvýše přípustnou 117. 760,- Kč bez DPH 

  

2) zmocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy 

k podpisu objednávky dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. René Bartoš, T: 30.06.2020 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

RM_VZ 5 
Zvýšení bezpečnosti budov Nové radnice - projektová dokumentace 
  
Usnesení číslo: 04269/RM1822/63 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na zpracování realizační projektové dokumentace          

na rozšíření kamerového systému budov Nové radnice zhotoviteli OVANET a.s., Hájkova 

1100/13, 702 00 Ostrava - Přívoz, IČO 25857568 za cenu nejvýše přípustnou 97.440,- Kč       

bez DPH 

  

 
RM_VZ 6 
Smlouva o poskytování služby vytváření kvalifikovaných elektronických 
pečetí na dálku a kvalifikovaných elektronických časových razítek           
v rámci služby I.CA RemoteSeal 
  
Usnesení číslo: 04270/RM1822/63 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a o uzavření Smlouvy o poskytování služby vytváření 

kvalifikovaných elektronických pečetí na dálku a kvalifikovaných elektronických časových 

razítek v rámci služby I.CA RemoteSeal se společností První certifikační autorita, a.s. se sídlem  

 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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Praha 9, Podvinný mlýn 2178/6, PSČ 190 00, IČO 26439395, dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

 
RM_VZ 7 
Veřejná zakázka “Vzdělávání sociálních pracovníků statutárního města 
Ostravy “, poř. č. 028/2020 
  
Usnesení číslo: 04271/RM1822/63 

(zn.předkl.) 
86 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o výběru dodavatele a uzavření smluv k veřejné zakázce “Vzdělávání sociálních pracovníků 

statutárního města Ostravy, v rozsahu dle příloh č. 1 - 6 předloženého materiálu se společností: 

Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s. 

se sídlem: Jahnova 867/12, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 

IČO: 28659392 

- pro 1. část veřejné zakázky Oblast “DOMÁCÍ NÁSILÍ” 

za cenu nejvýše přípustnou 101.400 Kč 

- pro 2. část veřejné zakázky Oblast “BEZDOMOVECTVÍ” 

za cenu nejvýše přípustnou 50.700 Kč 

- pro 3. část veřejné zakázky Oblast “DLUHOVÁ PROBLEMATIKA” 

za cenu nejvýše přípustnou 101.400 Kč 

- pro 4. část veřejné zakázky Oblast “OSOBA S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM” 

za cenu nejvýše přípustnou 101.400 Kč 

- pro 5. část veřejné zakázky Oblast “SENIOŘI” 

za cenu nejvýše přípustnou 50.700 Kč 

- pro 6. část veřejné zakázky “VZDĚLÁVACÍ KURZY Z OBLASTI SOCIÁLNÍ OCHRANY” 

za cenu nejvýše přípustnou 15.000 Kč 

  

 
RM_VZ 8 
Veřejná zakázka “Relax zóna Masarykovo náměstí - PD, IČ, AD”, poř. č. 
46/2020 
  
Usnesení číslo: 04272/RM1822/63 

(zn.předkl.) 
05 

  
 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

  
1) rozhodla 

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

projektových podkladů a zajištění souvisejících služeb pro úpravu komunikací proluky            

na Masarykově náměstí a pro technické zázemí včetně inženýrských sítí v prostoru u ul. Dlouhá 

pro budoucí využití “Relax zóny Masarykovo náměstí” v k.ú. Moravská Ostrava, obec 

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

ADEA projekt s.r.o. 

se sídlem: Kafkova 1133/10, 702 00 Ostrava 

IČO: 05725666 

za cenu nejvýše přípustnou 410.000,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 9 
Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy        
o dílo na realizaci pasportizace a monitoringu přilehlých objektů v rámci 
stavby “Odkanalizování Heřmanic, spádové oblasti ulic Vrbická – 
Záblatská (mimo SV část oblasti)” 
  
Usnesení číslo: 04273/RM1822/63 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

na realizaci pasportizace a monitoringu přilehlých objektů v rámci stavby “Odkanalizování 

Heřmanic, spádové oblasti ulic Vrbická – Záblatská (mimo SV část oblasti)” v k.ú. Heřmanice, 

obec Ostrava dle přílohy č.1 a důvodové zprávy předloženého materiálu s uchazečem: 

INSET s.r.o 

se sídlem: Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3 

IČO: 035 79 727 

za cenu nejvýše přípustnou 268.550,00 Kč bez DPH 

  

 
 
 
 
 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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RM_VZ 10 
Veřejná zakázka “Inteligentní zastávky - II. etapa (PD+AD+IČ)”, poř. č. 
079/2020 
  
Usnesení číslo: 04274/RM1822/63 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby a projektové dokumentace  

pro provádění stavby přípojek NN 0,4 kV pro připojení informačních panelů na zastávkách 

městské hromadné dopravy a samotných informačních panelů v rámci realizace stavby 

„Inteligentní zastávky - II. etapa“, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

s dodavatelem: 

ELTODO, a.s. 

se sídlem: Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4  

IČO: 45274517 

za cenu nejvýše přípustnou 1.565.000,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 11 
Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy 
příkazní na výkon technického dozoru stavebníka (TDS) pro stavbu 
“Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Havlíčkovo nábřeží” 
  
Usnesení číslo: 04275/RM1822/63 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

technického dozoru stavebníka (TDS) pro stavbu “Rekonstrukce vodovodu                            

a kanalizace Havlíčkovo nábřeží” v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č.1                 

a důvodové zprávy předloženého materiálu s uchazečem: 

Ostravské vodárny a kanalizace a.s. 

se sídlem: Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava - Moravská Ostrava 

IČO: 45193673 

za cenu nejvýše přípustnou 175.340,00 Kč bez DPH 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
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RM_VZ 12 
Veřejná zakázka “Vodohospodářské stavby (TD 2020)”, poř. č. 63/2020 
  
Usnesení číslo: 04276/RM1822/63 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 03783/RM1822/57 
k usnesení č. 03895/RM1822/59 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o výběru dodavatele a uzavření smlouvy dle přílohy č. 2 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 výkon dozoru v oblasti projektové přípravy 

vodohospodářských staveb na území města Ostravy a výkon odborného technického dozoru 

stavebníka při jejich realizaci s účastníkem, který předložil svou nabídku pod poř. č. 1: 

Ostravské vodárny a kanalizace a.s. 

se sídlem: Nádražní 3114/28, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

IČO: 45193673 

za dílčí odměny stanovené v návrhu smlouvy dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 42 
Návrh na vyřazení movitých věcí z výpůjčky HZS MSK, návrh                 
na rozhodnutí o přebytečnosti a neupotřebitelnosti 
  
Usnesení číslo: 04277/RM1822/63 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o vyřazení movitých věcí ze smlouvy o výpůjčce ev. č. 1654/2003/MJ ze dne 31. 12. 2003 

uzavřené s Českou republikou - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, se sídlem 

Výškovická 40, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO 708 54 561 (jako vypůjčitel), ve znění dodatků            

č. 1 - 33, viz příloha č. 1, č. 2 a č. 3  předloženého materiálu 

  

2) svěřuje 

  
pravomoc Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím vedoucího odboru  hospodářské 

správy zajistil úkony související s fyzickým převzetím vyřazených použitých movitých věcí 

specifikované v příloze č. 1, č. 2 a č. 3 předloženého materiálu 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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3) rozhodla 

  
o přebytečnosti použitých movitých věcí ve vlastnictví statutárního města Ostravy, a to: 

- kontejner sorbentový, rok zařazení 2003, inv. číslo 68571, v pořizovací ceně  607 560,- Kč 

- kontejner plynový CO2, rok zařazení 2003, inv. číslo 68570, v pořizovací ceně 888 160,- Kč, 

viz příloha č. 1 předloženého materiálu 

  

4) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru hospodářské správy,  

zajistil prodej přebytečných movitých věcí uvedených v bodě 3) tohoto usnesení zájemcům 

případně elektronickou aukci za cenu dle znaleckého posudku 

  

 Vyřizuje: Ing. René Bartoš, T: 30.09.2020 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
5) rozhodla 

  
a)  o neupotřebitelnosti a likvidaci kontejneru tankovacího - benzínový  6-2-3/011, inv. číslo 

68566, rok zařazení 2002, v pořizovací ceně 1 250 500,- Kč, viz příloha č. 2 předloženého 

materiálu 

b) o neupotřebitelnosti a likvidaci použitých movitých věcí ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy v celkové pořizovací ceně 4 566 570,26 Kč, specifikovaných v příloze č. 3 předloženého 

materiálu 

  

6) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru hospodářské správy 

zajistil fyzickou likvidaci movitých věcí uvedených v příloze č. 2 a č. 3 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Ing. René Bartoš, T: 31.07.2020 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
7) jmenuje 

  
likvidační komisi ve složení: 

předseda: Bc. Petr Mlýnek, za odbor hospodářské správy 

členové: Lucie Boháčová, za odbor hospodářské správy 

               Jozefína Rucká, za odbor majetkový 

               Ing. Jiří Kubenka, za HZS MSK 

               Ing. Adam Fojtík, za HZS MSK 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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8) ukládá 

  
likvidační komisi 

vyhotovit zápis o provedené likvidaci 

  

 Vyřizuje: Bc. Petr Mlýnek, T: 31.07.2020 

 vedoucí oddělení technického 

  
 

RM_M 43 
Návrh na uzavření smlouvy o zřízení služebností a věcného břemene           
k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy, pro CETIN a.s.  
a ČEZ Distribuce, a.s. 
  
Usnesení číslo: 04278/RM1822/63 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

a provozování přípojky NN a sestavy rozvaděčů SIS900D a ER112  k pozemku ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy: 

p. p. č. 421/15 - ostatní plocha, zeleň 

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

CETIN a.s. 

se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO 04084063 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

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

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

města Ostravy: 

p. p. č. 894/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

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

ČEZ Distribuce, a.s. 

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

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

 
 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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RM_M 44 
Návrh na uzavření služebností a smluv o zřízení věcného břemene s ČR - 
Státním pozemkovým úřadem a společností HOMOLA Holding s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 04279/RM1822/63 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně oprávněného, dle přílohy č.2, uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene služebnosti - inženýrské sítě veřejného osvětlení vč. 1 ks sloupu v rámci stavby 

“Inženýrské sítě a komunikace Stará Plesná” - právo strpět umístění, zřízení, provozování, 

údržbu, opravy a odstranění stavby na pozemcích: 

parc.č. 228/3 a parc.č. 964/6 oba v k.ú. Stará Plesná, obec Ostrava, s budoucím povinným: 

Česká republika - Státní pozemkový úřad 

sídlo: Husinecká 1024/11 a, 

130 00 Praha 3 - Žižkov 

IČO: 01312774 

a investorem stavby: 

HOMOLA Holding s.r.o. 

sídlo: Vratimovská 624/11 

718 00  Ostrava 

IČO: 06519091  

  

2) rozhodla 

  
na straně oprávněného, dle přílohy č.3, uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene služebnosti - inženýrské sítě kanalizace splaškové DN 250 vč. 1 ks kanalizační 

betonové šachty DN 1000 a vodovodu De 110mm v rámci stavby “Inženýrské sítě a komunikace 

Stará Plesná” - právo strpět umístění, zřízení, provozování, údržbu, opravy a odstranění stavby 

na pozemcích: 

parc.č. 228/1, parc.č. 228/3 a parc.č. 964/6 vše v k.ú. Stará Plesná, obec Ostrava, s budoucím 

povinným: 

Česká republika - Státní pozemkový úřad 

sídlo: Husinecká 1024/11 a, 

130 00 Praha 3 - Žižkov 

IČO: 01312774 

a investorem stavby: 

 



Statutární město Ostrava 
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HOMOLA Holding s.r.o. 

sídlo: Vratimovská 624/11 

718 00  Ostrava 

IČO: 06519091  

  

 
RM_M 45 
Dohoda o narovnání 
  
Usnesení číslo: 04280/RM1822/63 

(zn.předkl.) 
09 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření “Dohody o narovnání” 

  

2) ukládá 

  
vedoucímu odboru dopravy 

zabezpečit veškeré potřebné úkony pro zajištění dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Břetislav Glumbík, T: 31.07.2020 

 vedoucí odboru dopravy 

  
 

RM_M 46 
Vyjádření k návrhu dodatku č. 1 Smlouvy o financování mikroprojektu 
“Senioři poznávají Ostravu a Ratiboř” z Fondu mikroprojektů 2014-2020 
v Euroregionu Silesia v rámci programu Interreg V-A Česká republika - 
Polsko 
  
Usnesení číslo: 04281/RM1822/63 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 00339/RM1822/7 
k usnesení č. 02491/RM1822/37 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem Dodatku č. 1 ke Smlouvě č. ERS-CZ/2019/1969 o financování mikroprojektu typu 

B/C s názvem “Senioři poznávají Ostravu a Ratiboř” (reg. č. 

CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0001969) realizovaného v rámci “Fondu mikroprojektů 2014-2020  
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v Euroregionu Silesia” v programu Interreg V-A Česká republika- Polsko, který by měl být 

uzavřen mezi statutárním městem Ostrava, městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz            

a poskytovatelem dotace Euroregionem Silesia - CZ, Horní náměstí 382/69, Opava, 746 01, IČO 

68941773, ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) žádá 

  
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

o zabezpečení všech potřebných úkonů spojených s realizací projektu dle bodu 1) tohoto 

usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Zuzana Ožanová, T: 30.12.2020 

 starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  
 

RM_M 47 
Vystavení objednávky vůči spol. OVANET a.s. na nákup a instalaci 
firewallu Fortigate do metropolitní sítě 
  
Usnesení číslo: 04282/RM1822/63 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o vystavení objednávky na nákup a instalaci firewallu do metropolitní sítě vůči společnosti 

OVANET a.s. se sídlem: Hájkova 1100/13, 702 00, Ostrava, IČO: 25857568, v celkové výši  

189 840,- Kč bez DPH, dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu 

zabezpečit veškeré úkony spojené s realizací bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, T: 31.07.2020 

 vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu 
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RM_M 48 
Návrh na uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ev. č. 1722/2019/MJ  
s Vodafone Czech Republic a.s. 
  
Usnesení číslo: 04283/RM1822/63 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně pronajímatele 

o uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ev. č. 1722/2019/MJ ze dne 1. 6. 2019, jejímž 

předmětem je pronájem nemovité věci, a to části pozemku p. p. č. 822/48 - ostatní plocha, ostatní 

komunikace o výměře 135 m2, k. ú. Mošnov, obec Mošnov, za účelem umístění, provozování, 

údržby a úpravy základnové stanice veřejné sítě elektronických komunikací společností 

Vodafone Czech Republic a.s. 

s nájemcem 

společností Vodafone Czech Republic a.s. 

se sídlem: náměstí Junkových 2808/2, Stodůlky, 155 00 Praha 

IČO: 257 88 001 

jímž se doplňují kontaktní údaje do čl. III. a čl. V. a dále upravují práva a povinnosti nájemce   

v čl. VI. nájemní smlouvy 

ve znění návrhu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 49 
Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce pozemku v k. ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 04284/RM1822/63 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně půjčitele o uzavření smlouvy o výpůjčce pozemku parc. č. 1961/1 - ostatní plocha, 

zeleň v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

s vypůjčitelem Audio Video Bass, z.s. 

se sídlem: Podélná 522/8, Hrušov, 711 00 Ostrava 

IČO: 077 97 834 
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za účelem využití výlučně k uspořádání kulturní akce s hudební dramaturgií s názvem „Banket“ 

v   jednom  z   navrhovaných termínů: dne 27. 6. 2020, dne 4. 7. 2020 nebo dne 11. 7. 2020 

dle důvodové zprávy a dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

2) svěřuje 

  
pravomoc Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím vedoucího odboru majetkového 

zabezpečil všechny potřebné úkony spojené s uzavřením smlouvy o výpůjčce včetně určení 

konkrétní doby trvání výpůjčky dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 
RM_M 50 
Rekonstrukce a modernizace Domu kultury Poklad - návrh Dodatku č. 2 
  
Usnesení číslo: 04285/RM1822/63 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 1674/2019/OI/VZKÚ ze dne 12.06.2019           

na realizaci stavby “Rekonstrukce a modernizace Domu kultury Poklad” mezi objednatelem: 

Statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30  Ostrava, IČO: 00845541, 

AKORD & POKLAD, s.r.o., Ostrava - Zábřeh, náměstí SNP 1, PSČ 700 30, IČO: 47973145 

a zhotovitelem: 

“Společnost POKLAD Z+G+R” se členy: 

Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČO: 28315669, 

GEOSAN GROUP a.s., U Nemocnice 430, 280 02  Kolín II, IČO: 28169522, 

Ridera Stavební a.s., Dělnická 382/32, 708 00  Ostrava-Poruba, IČO: 45192464 

kterým se rozšiřuje předmět díla, zvyšuje cena díla 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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RM_M 51 
Návrh na zrušení usnesení, návrh na uzavření dohody o zrušení věcných 
břemen a uzavření smlouvy o zřízení služebnosti pro DIAMO, státní 
podnik 
  
Usnesení číslo: 04286/RM1822/63 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) ruší 

  
usnesení rady města č. 10295/RM1418/138 ze dne 2. 10. 2018 

  

2) rozhodla 

  
na straně vlastníka uzavřít dohodu o zrušení věcných břemen a smlouvu o zřízení služebnosti 

- umístění, provozování a udržování plynovodu DN 110 k části  pozemku p. p. č. 342/6 - ostatní 

plocha, silnice v k. ú. Heřmanice, obec Ostrava,  a o umístění, provozování                     

a udržování hlavního uzávěru plynu k pozemku p. p. č.  458/48 - ostatní plocha, manipulační 

plocha v k. ú. Heřmanice, obec Ostrava, za jednorázovou úplatu dle zásad schválených 

usnesením RM č. 01225/RM1822/20 ze dne 30. 4. 2019 a usnesením RM č. 03020/RM1822/44 

ze dne 14. 1. 2020 v celkové výši 42.192,70 Kč včetně DPH v zákonné výši, s oprávněným: 

DIAMO, stání podnik 

se sídlem Stráž pod Ralskem, Máchova 201, PSČ 471 27 

IČO 000 02 739 

dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 52 
Zástupce statutárního města Ostrava v honebních společenstvech 
  
Usnesení číslo: 04287/RM1822/63 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) ruší 

  
část usnesení rady města č. 302/6 ze dne 14. 1. 2003, a to bod 1) v plném rozsahu, 

část usnesení rady města č. 7247/108 ze dne 4. 10. 2005, a to bod 2) v plném rozsahu, 

a usnesení rady města č. 4526/RM1014/60 ze dne 29. 5. 2012 v plném rozsahu 

  

2) rozhodla 

  
 



Statutární město Ostrava 
rada města 
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že zástupcem statutárního města Ostrava ve všech honebních společenstvech, jichž je statutární 

město Ostrava členem, 

bude statutární orgán společnosti Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o., IČO: 258 16 977 

  

 
RM_M 53 
Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě 3589/2020/OI/VZKÚ 
“Rekonstrukce a prodloužení ulice Masné” 
  
Usnesení číslo: 04288/RM1822/63 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ev. č. 3589/2020/OI/VZKÚ, jejímž předmětem je 

“Rekonstrukce a prodloužení ulice Masné”, a to se společností MS-projekce s.r.o., se sídlem 

Erbenova 509/5, 703 00 Ostrava-Vítkovice, IČO 25872494, dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu, a to z důvodů tam popsaných a důvodů dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

 
RM_M 54 
Návrh na prodej přebytečných movitých věcí ve vlastnictví statutárního 
města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 04289/RM1822/63 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o prodeji přebytečných použitých automobilů ve vlastnictví statutárního města Ostravy, a to: 

a) speciální automobil požární - AVIA A 30 DVS 12, RZ OVA 31-83, VIN: 7704821, rok 

prvního uvedení do provozu 1977, inv. č. 67785 formou elektronické aukce za vyvolávací cenu 

ve výši ceny 12 500,- Kč,  dle znaleckého posudku č. 017-2020 ze dne 30. 5. 2020 

b) speciální automobil skříňový požární  -  AVIA  A 30  DPA 12, RZ OVC 69-16, VIN: 

177402141, rok prvního uvedení do provozu 1975, inv. č. 67760,  formou elektronické aukce    

za vyvolávací cenu ve výši ceny 13 300,- Kč, dle znaleckého posudku č. 018-2020  ze dne        

31. 5.2020 

c) speciální automobil skříňový požární - AVIA A 31 1K PS12, RZ OVB 40-02, VIN: 

TNAA31KH012176, rok prvního uvedení do provozu 1987, inv. č. 67787 formou elektronické 

aukce za vyvolávací cenu ve výši ceny 12 700,- Kč dle znaleckého posudku č. 019-2020                

ze dne 1. 6. 2020  
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d) speciální automobil požární - AVIA A 31T-K EURO 2 DPA 12, RZ OVC 68-98, VIN: 

TNA31TKHYWA001134, rok prvního uvedení do provozu 2000, inv. č 68556, Mgr. Radimu 

Satolovi, narozen XX XX XXXXX bytem Hukvaldy 65, 739 46 Hukvaldy a o zavření kupní 

smlouvy dle přílohy č. 6 předloženého materiálu za dohodnutou kupní cenu 14 500,- Kč 

  

2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy, odboru hospodářské správy, 

aby zabezpečil prodej přebytečných použitých automobilů formou elektronické aukce. 

Vyvolávací ceny použitých automobilů uvedených v bodě 1) písm. a) - c) tohoto usnesení, byly 

stanoveny znaleckými posudky následovně: 

a) speciální automobil požární -  AVIA A 30 DVS 12, RZ OVA 31-83, VIN: 7704821, 

rok prvního uvedení do provozu 1977, inv. č. 67785 formou elektronické aukce za vyvolávací 

cenu ve výši ceny obvyklé 12 500,- Kč, dle znaleckého posudku č. 017-2020 ze dne 30. 5. 2020  

b) speciální automobil skříňový požární -  AVIA A30 DPA 12, RZ OVC 69-16, VIN: 

177402141, rok prvního uvedení do provozu 1975, inv. č. 67760 formou elektronické aukce           

za vyvolávací cenu ve výši ceny obvyklé 13 300,- Kč, dle znaleckého posudku č.018-2020        

ze dne 31.5.2020 

c) speciální automobil skříňový požární - AVIA A31 1K PS12, RZ OVB 40-02, VIN: 

TNAA31KH012176, rok prvního uvedení do provozu 1987, inv. č. 67787 formou elektronické 

aukce za vyvolávací cenu ve výši ceny obvyklé 12 700,- Kč, dle znaleckého posudku           

č. 019-2020 ze dne 1. 6. 2020 

  

 Vyřizuje: Ing. René Bartoš, T: 31.07.2020 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
3) svěřuje 

  
pravomoc Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru hospodářské správy 

zajistil úkony související s předáním použité věci specifikované v bodě 1d) tohoto usnesení 

Mgr. RXXXXX SXXXXXXX 

  

 Vyřizuje: Ing. René Bartoš, T: 31.07.2020 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
4) rozhodla 

  
o prodeji použité movité věci - vysokozdvižný vozík DESTA DV 32A, výrobní číslo 0164, rok 

výroby 1990, evidenční číslo 64710011, inventární číslo 67818, panu JXXXXX KXXXXjovi,  
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narozen XXX XX XXXXX bytem: XXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXX                

a o uzavření kupní smlouvy dle přílohy č. 9 předloženého materiálu za dohodnutou kupní cenu 

27 500,- Kč 

  

5) svěřuje 

  
pravomoc Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru hospodářské správy zajistil 

úkony související s předáním použité věci specifikované v bodě 4) tohoto usnesení panu 

JXXXXX KXXXXXXXX 

  

 Vyřizuje: Ing. René Bartoš, T: 31.07.2020 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
6) ukládá 

  
pravomoc Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru hospodářské správy 

zajistil v případě neúspěšného prodeje automobilů formou elektronické aukce uvedených v bodě 

2a) -2c) tohoto materiálu jejich ekologickou likvidaci 

  

 Vyřizuje: Ing. René Bartoš, T: 31.08.2020 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

RM_M 55 
Návrh na uzavření nájemní smlouvy na část užitného prostoru               
v kolektorech na území města Ostravy pro T - Mobile Czech Republic a.s. 
  
Usnesení číslo: 04290/RM1822/63 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně pronajímatele 

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

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

a to: 

- “Kolektor Poděbradova”, mezi šachtami K1 - K7, o výměře 2,39 m3 

- “Kolektor Poděbradova”, mezi šachtami K7 - K8, o výměře 0,77 m3 

- “Kolektor Českobratrská”, mezi šachtami K1 - K5, o výměře 1,35 m3 

- “Kolektor Poděbradova”, mezi šachtami K8 - K11, o výměře 6,20 m3 

- “Kolektor Frýdlantské mosty, mezi šachtami K7 - K5 - K 13, o výměře 2,32 m3 

- “Kolektor Českobratrská”, mezi šachtami K1 - K5, o výměře 1,35 m3 

- “Kolektor Poděbradova”, mezi šachtami K4 - K7, o výměře 0,85 m3 
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- “Kolektor Poděbradova”, mezi šachtami  K4 - K7, o výměře 1,69 m3 

- “Kolektor Poděbradova”, mezi šachtami  K7 - K8, o výměře 0,57 m3 

- “Kolektor Poděbradova”, mezi šachtami K7 - K8, o výměře 1,15 m3 

- “Kolektor Frýdlantské mosty”, mezi šachtami K1 - K6, o výměře 1,78 m3 

- “Kolektor Frýdlantské mosty, mezi šachtami K11 - K12, o výměře 0,69 m3 

- “Kolektor Frýdlantské mosty, mezi šachtami  K7 - K9, o výměře 0,58 m3 

- “Kolektor Nová Ves - Svinov”, mezi šachtami K1 - K26, o výměře 12,31 m3 

- “Kolektor Frýdlantské mosty”, mezi šachtami K1 - K6, o výměře 1,25 m3 

- “Kolektor Frýdlantské mosty”, mezi šachtami K7 - K10, o výměře 0,70 m3 

- “Kolektor Frýdlantské mosty - Brandlova”, mezi šachtami K11 - K12, o výměře 0,23 m3 

- “Kolektor Poděbradova”, mezi šachtami K7 - K11, o výměře 4,90 m3 

- “Kolektor Poděbradova, šachta K8, o výměře 0,28 m3 

- “Kolektor Centrum”, mezi šachtami K12 - K14, o výměře 0,60 m3 

- “Kolektor Poděbradova”, mezi šachtami K1 - K4, o výměře 0,64 m3 

- “Kolektor Poděbradova”, mezi šachtami K1 - K7, o výměře 1,20 m3 

- “Kolektor Poděbradova”, mezi šachtami K7 - K11, o výměře 3,68 m3 

- “Kolektor Centrum”, mezi šachtami K5 - K18, o výměře 3,52 m3 

- “Kolektor Poděbradova”, mezi šachtami K10/K11 - K8, o výměře 2,54 m3 

- “Kolektor Frýdlantské mosty”, mezi šachtami K7 - K10a, o výměře 1,04 m3 

- “Kolektor Nová Ves - Svinov”, mezi šachtami K1 - K26, o výměře 12,31 m3 

- “Kolektor Frýdlantské mosty” mezi šachtami K1 - K6 a K11 - K12, o výměře 1,06 m3 

- “Kolektor Poděbradova”, mezi šachtami K6 - K7, o výměře 0,36 m3 

- “Kolektor Poděbradova”, mezi šachtami K7 - K11, o výměře 3,68 m3 

- “Trubka pro optické kabely, mezi šachtami K8 - K20, o výměře 2,4256 m3 

- “Trubka pro optické kabely”, mezi šachtami K16 - K28, o výměře 2,016 m3 

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

obec Ostrava, v k.ú. Hrabová, obec Ostrava a v k.ú. Třebovice ve Slezsku, obec Ostrava 

se společností 

T - Mobile Czech Republic a.s. 

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

IČO: 649 49 681 

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

217.830,06 Kč/rok, na dobu neurčitou, dle návrhu smlouvy, která je přílohou č. 2 předloženého 

materiálu 

  

 
RM_VZ 13 
Veřejná zakázka „Nákup kancelářského papíru pro resort statutárního 
města Ostravy - 2020 - 2022“ poř. č. 72/2020 
  
Usnesení číslo: 04291/RM1822/63 

(zn.předkl.) 
84 

  
k usnesení č. 03782/RM1822/57 
  
Rada města 
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1) vylučuje 

  
z otevřeného nadlimitního řízení vyhlášeného k veřejné zakázce na dodávky kancelářského 

papíru a označené „Nákup kancelářského papíru pro resort statutárního města Ostravy - 2020 - 

2022“ z důvodů uvedených v předloženém materiálu účastníka, který podal svou nabídku            

pod pořadovým číslem 2: 

ACTIVA spol. s r.o. 

se sídlem: Veselská 686, 199 00 Praha 

IČO: 48111198 

  

 
RM_VZ 14 
Veřejná zakázka “Nákup kalhot”, poř. č. 059/2020 
  
Usnesení číslo: 04292/RM1822/63 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o výběru dodavatelů a uzavření smluv k veřejné zakázce malého rozsahu v rozsahu příloh č.1 - 2 

předloženého materiálu: 

- na nákup kalhot ke kombinéze a letních kalhot pro strážníky Městské policie Ostrava                

se společností 

Bartolini s.r.o. 

Sídlo: Poděbradova 285/109, 612 00 Brno - Ponava 

IČO: 28267672 

za cenu nejvýše přípustnou 167.827,- Kč včetně DPH 

- na nákup taktických zimních, taktických letních a zimních kalhot pro strážníky Městské policie 

Ostrava se společností 

M.A.B. Trade, s.r.o. 

Sídlo: Ostratská 170, 763 14 Zlín - Velíková 

IČO: 27732860 

za cenu nejvýše přípustnou 431.232,- Kč včetně DPH 

  

 
RM_VZ 15 
Soutěž o návrh “Parkovací dům za katedrálou”, poř. č. 100/2020 
  
Usnesení číslo: 04293/RM1822/63 

(zn.předkl.) 
62 
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Rada města 

  
1) rozhodla 

  
vyzvat dodavatele k podání žádostí o účast v soutěži o návrh dle § 146 zákona č. 134/2016 Sb.,  

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na řešení stavby “Parkovací dům  

za katedrálou”, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s úpravou 

  

2) jmenuje 

  
porotu ve složení 

řádní členové závislí: 

Ing. Vladimír Cigánek - náměstek primátora 

Ing. David Witosz - místostarosta městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

Ing. arch. Ondřej Vysloužil - městský architekt - ředitel MAPPA 

řádní členové nezávislí: 

Ing. Martin Krupauer - ATELIER 8000 

Ing. arch. Ondřej Chybík - CHYBIK+KRISTOF ASSOCIATED ARCHITECTS 

Ing. arch. Vladimír Fialka - projektový manažer Skanska Reality a.s. 

Ing. arch. Milena Vitoulová - Okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu 

náhradníci závislí: 

Mgr. Zuzana Bajgarová - náměstkyně primátora 

Ing. arch. Petr Buryška - architekt – urbanista MAPPA 

náhradníci nezávislí: 

Ing. arch. Lucie Kadrmanová Chytilová - City Upgrade 

Ing. arch. Petr Stanjura - městský architekt Opavy 

  

3) schvaluje 

  
účast přizvaných odborníků, sekretáře soutěže a přezkušovatele soutěžních návrhů uvedených v 

předloženém materiálu na jednáních souvisejících s realizací této soutěže o návrh 

  

4) ukládá 

  
řediteli Městského ateliéru prostorového plánování a architektury, příspěvková 

organizace (MAPPA) 

zabezpečit veškeré potřebné úkony této soutěže o návrh 

  

 Vyřizuje: Ing. arch. Ondřej Vysloužil, T: 26.02.2021 

 ředitel Městského ateliéru prostorového plánování a architektury, příspěvková 

organizace (MAPPA) 
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5) zmocňuje 

  
ředitele Městského ateliéru prostorového plánování a architektury, příspěvková 

organizace (MAPPA) 

k podpisu veškerých dokumentů souvisejících s touto soutěží o návrh s výjimkou podpisu 

rozhodnutí o námitkách 

  

 Vyřizuje: Ing. arch. Ondřej Vysloužil, T: 26.02.2021 

 ředitel Městského ateliéru prostorového plánování a architektury, příspěvková 

organizace (MAPPA) 

  
 

RM_M 56 
Žádost o mimořádnou dotaci spolku AKADEMIE MFK VÍTKOVICE, z.s. - 
změna způsobu poskytnutí dotace 
  
Usnesení číslo: 04294/RM1822/63 

(zn.předkl.) 
91 

  
k usnesení č. 04173/RM1822/62 
  
Rada města 

  
1) mění 

  
své usnesení č. 04173/RM1822/62 ze dne 16.6.2020 v bodě 1) tak, že příloha č. 2 citovaného 

usnesení se nahrazuje v plném rozsahu novou přílohou, která tvoří přílohu č. 1 předloženého 

materiálu 

  

 
 


