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Přehled usnesení rady m ěsta dle čísel ze dne: 28.07.2020  
  
Číslo usnesení  
  

Materiál  Název zn.předkl.  

04407/RM1822/65 RM_M 0 Schválení programu 65. schůze rady města konané 
dne 28.07.2020 

35 

04408/RM1822/65 RM_M 2 Návrh na záměr města prodat část pozemku 
v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava 

08 

04409/RM1822/65 RM_M 3 Návrh na záměr města neprodat část pozemku 
v k. ú. Radvanice, obec Ostrava 

08 

04410/RM1822/65 RM_M 4 Návrh na záměr města neprodat nemovité věci 
v k. ú. Výškovice u Ostravy a v k. ú. Stará Bělá, 
obec Ostrava 

08 

04411/RM1822/65 RM_M 5 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 
č. 2417/2019/OI/VZKÚ na realizaci stavby 
ORG 6042 Domov pro seniory Čujkovova - 
rekonstrukce vzduchotechniky se zhotovitelem 
stavby společností MORYS s.r.o. 

05 

04412/RM1822/65 RM_M 6 Uzavření smluv mezi statutárním městem Ostrava 
a společností CONTERA Investment VIII. s.r.o. 

05 

04413/RM1822/65 RM_M 7 Kácení dřevin na pozemcích ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy 

84 

04414/RM1822/65 RM_M 8 Návrh na uzavření smlouvy o zajištění překládky 
sítě elektronických komunikací se společností 
CETIN, a.s. v rámci stavby ORG 3220 Parkoviště 
Ostrava – Přívoz u Smyčky Hlučínská 

05 

04415/RM1822/65 RM_M 9 Vyjádření k oznámení o projednávání Návrhu 
zprávy o uplatňování územního plánu Šilheřovice 

89 

04416/RM1822/65 RM_M 10 Návrh na zřízení služebností a návrh na uzavření 
smluv o zřízení služebností pro fyzickou osobu 
a společnost TESTSTAV, spol. s r.o. 

08 

04417/RM1822/65 RM_M 11 Návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného 
břemene k pozemkům ve vlastnictví statutárního 
města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 

08 

04418/RM1822/65 RM_M 12 Návrh na záměr města pronajmout nebytové 
prostory v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 

08 

04419/RM1822/65 RM_M 13 Návrh na uzavření nájemní smlouvy na pronájem 
části pozemku v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava 

08 

04420/RM1822/65 RM_M 14 Souhlas se zřízením pietních míst na pozemcích 
v majetku statutárního města Ostravy 

01 

04421/RM1822/65 RM_M 15 Předchozí souhlas rady města k nabytí nemovitosti 
do majetku města 

89 

04422/RM1822/65 RM_M 16 Návrh na připojení objektu na Pult centralizované 
ochrany Městské policie Ostrava 

25 

04423/RM1822/65 RM_M 17 Návrh na záměr města pronajmout části pozemků v 
k. ú. Hrabová, Svinov, Heřmanice a Moravská 
Ostrava, obec Ostrava 

08 
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04424/RM1822/65 RM_M 18 Finanční zajištění realizace projektu Senior Point v 
Ostravě v roce 2021 

86 

04425/RM1822/65 RM_M 19 Návrh na záměr města pronajmout nebytové 
prostory v budově v k. ú. Moravská Ostrava, obec 
Ostrava 

08 

04426/RM1822/65 RM_M 21 Uzavření Smlouvy o spořícím účtu 
se SBERBANK CZ, a.s. 

07 

04427/RM1822/65 RM_M 22 Návrh na odpis 21 pohledávek statutárního města 
Ostravy 

07 

04428/RM1822/65 RM_M 23 Návrh prodat bytovou jednotku - k. ú. Dubina 
u Ostravy, obec Ostrava 

08 

04429/RM1822/65 RM_M 24 Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k. ú. 
Zábřeh nad Odrou,obec Ostrava 

08 

04430/RM1822/65 RM_M 25 Souhlas se vstupem na pozemky parc. č. 38/1 
a parc. č. 438/3, oba v k. ú. Muglinov, obec Ostrava 

08 

04431/RM1822/65 RM_M 26 Podání žádosti o dotaci z programu Regenerace 
veřejných prostranství na sídlištích pro projekt „RS 
- Ostrava, Fifejdy II - VII. etapa, část B + XI. etapa, 
část B” 

50 

04432/RM1822/65 RM_M 27 Návrh na záměr města neprodat nemovité věci 
v k. ú. Michálkovice, obec Ostrava 

08 

04433/RM1822/65 RM_M 28 Návrh na uzavření nájemní smlouvy 
v k. ú. Vítkovice 

08 

04434/RM1822/65 RM_M 29 Návrh na záměr města změnit nájemní smlouvu ev. 
č. 2341/2019/MJ, ve znění dodatku č. 1 na část 
pozemku v k. ú. Hrušov, obec Ostrava a Návrh 
na záměr pronájmu části pozemku v k. ú. Přívoz, 
obec Ostrava 

08 

04435/RM1822/65 RM_M 30 Schválení financování projektu „Rekonstrukce 
ulice Mjr. Nováka” 

50 

04436/RM1822/65 RM_M 31 Návrh na naložení s přebytečným 
a neupotřebitelným majetkem v užívání Magistrátu 
města Ostravy 

84 

04437/RM1822/65 RM_M 32 Souhlas zřizovatele s předložením a realizací 
projektů v rámci připravovaného projektu 
„Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání 
v MSK II”, spolufinancovaného z OP VVV 
a „výzvy k podání žádostí na podporu pravidelné 
celoroční činnosti žáků formou kroužků”, středisky 
volného času, příspěvkovými organizacemi 

91 

04438/RM1822/65 RM_M 33 Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě 
o zřízení věcného břemene, návrh zřízení věcného 
břemene a návrh na uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemene pro společnost GasNet, s.r.o. 

08 

04439/RM1822/65 RM_M 34 Návrh na zřízení služebností a uzavření smluv 
o zřízení služebnosti s oprávněnými 

08 
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04440/RM1822/65 RM_M 35 Návrh na přijetí daru 90 ks ochranných masek 
RP95M s filtrem a 90 ks náhradních filtrů 
k ochranným maskám od Nadace J&T 

01 

04441/RM1822/65 RM_M 36 Informace o ukončení projektu „Sluníčko 
pro seniory” příspěvkové organizace Domov 
Sluníčko, Ostrava-Vítkovice 

41 

04442/RM1822/65 RM_M 37 Návrh na souhlas s umístěním sítí, uzavření 
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 

08 

04443/RM1822/65 RM_M 38 Dodatek č. 1 ke smlouvě o sdružených dodávkách 
elektřiny ze sítí pro objekty Statutárního města 
Ostrava, ev. č. zákazníka 3089/2019/HS 

84 

04444/RM1822/65 RM_M 39 Přijetí dotace z Operačního programu Technická 
pomoc na projekt „Zprostředkující subjekt ITI 
ostravské aglomerace III.” 

21 

04445/RM1822/65 RM_M 40 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce pozemku 
v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

08 

04446/RM1822/65 RM_M 42 Žádosti městského obvodu Moravská Ostrava 
a Přívoz o poskytnutí finančních prostředků 
z Fondu životního prostředí města 
Ostravy na realizaci projektu „Obnova zeleně 
na ul. 30. dubna před ZŠO, Matiční I. etapa“ 
a „Revitalizace zeleně – Husův sad - I. etapa“ 

80 

04447/RM1822/65 RM_M 43 Návrh na souhlas s umístěním vedení NN včetně 
optické infrastruktury a komunikačního vedení, 
uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene - služebnosti a smluv o zřízení 
věcného břemene - služebností k pozemkům 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, pro ČEZ 
Distribuce, a.s., PODA a.s. a Dopravní podnik 
Ostrava a.s. 

08 

04448/RM1822/65 RM_M 44 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce nemovitých 
věcí v k. ú. Zábřeh - Hulváky, obec Ostrava 

08 

04449/RM1822/65 RM_M 45 Uzavření Dohody o ukončení smluvního vztahu 
založeného smlouvou o dílo a smlouvou příkazní v 
rámci přípravy stavby „Cyklotrasa R Svinov - 
Polanka” 

05 

04450/RM1822/65 RM_M 46 Návrh na uzavření „Smlouvy o zřízení služebnosti” 
v souvislosti se stavbou „Kanalizace Folvarek, II. 
etapa” 

05 

04451/RM1822/65 RM_M 47 Úprava rozpočtu - daň z příjmu právnických osob, 
Výškovické mosty 

07 

04452/RM1822/65 RM_M 48 Úprava rozpočtu 07 
04453/RM1822/65 RM_M 49 Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů 

do vlastnictví právnické osoby Městská nemocnice 
Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00635162, 
se sídlem Nemocniční 898/20a, 728 80 Ostrava - 
Moravská Ostrava 

40 
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04454/RM1822/65 RM_M 50 Návrh na skončení nájmu bytu č. 13 dohodou 
a návrh na uzavření nájemní smlouvy na byt č. 13 v 
domě na ul. Horní 3032/100, Ostrava-Bělský Les. 
Návrh na skončení nájmu bytu č. 14 v domě na ul. 
Horní 3033/102, Ostrava-Bělský Les, dohodou. 

08 

04455/RM1822/65 RM_M 51 Přijetí dotace na projekt Ostrava - modernizace 
dohledových pracovišť kamerového systému 
v rámci Programu prevence kriminality na místní 
úrovni 2019 II. kolo 

86 

04456/RM1822/65 RM_M 52 Návrh na souhlas se stavebními úpravami 
v pozemku ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy, návrh na uzavření smluv o budoucích 
smlouvách o zřízení služebností a návrh 
na uzavření nájemních smluv s Bytovým 
družstvem Sokolovská 1184 a Bytovým družstvem 
LÍPA 

08 

04457/RM1822/65 RM_VZ 1 Provedení havarijní opravy hydrantového řadu 
v areálu výstaviště Černá louka 

84 

04458/RM1822/65 RM_VZ 2 Veřejná zakázka „Revitalizace vodní plochy 
Radvanice”, poř. č. 78/2020 

05 

04459/RM1822/65 RM_VZ 3 Veřejná zakázka „ÚČOV OSTRAVA Mechanické 
zahuštění přebytečného kalu (PD+IČ+AD)”, 
poř. č. 92/2020 

05 

04460/RM1822/65 RM_VZ 4 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a 
uzavření smlouvy o dílo Rekonstrukce zdroje tepla 
objektu Mateřská škola Slezská Ostrava, Požární 
8/61, 713 00 Ostrava-Heřmanice 

05 

04461/RM1822/65 RM_VZ 5 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 
na provedení opravy místní komunikace 
a propustku na pozemku parc. č. 484, v k. ú. 
Bobrovníky 

84 

04462/RM1822/65 RM_VZ 6 Veřejná zakázka „Dům kultury Poklad - interiér”, 
poř. č. 088/2020 

05 

04463/RM1822/65 RM_VZ 7 Veřejná zakázka „Dodávka vodoměrů 2021”, 
poř. č. 099/2020 

08 

04464/RM1822/65 RM_VZ 8 Dodatek č.1 ke kupní smlouvě na dodávku 30 ks 
notebooků od společnosti DILERIS a.s. 

83 

04465/RM1822/65 RM_VZ 9 Veřejná zakázka „Nákup kancelářských potřeb 
pro resort statutárního města Ostravy - 2020 - 
2022“ poř. č. 73/2020 

84 

04466/RM1822/65 RM_VZ 10 VZMR dodávka magnetopáskové knihovny 
a komponentů od společnosti KLARI s.r.o. 

83 

04467/RM1822/65 RM_VZ 11 Veřejná zakázka „Propojení Nová Pivovarská - 
Karolina - 2. etapa Univerzitní (PD+AD+IČ)”, poř. 
č. 096/2020 

05 

04468/RM1822/65 RM_VZ 12 „Oprava vodovodu na ul. K Hájku - TDS + BOZP” 
návrh na uzavření smlouvy o dílo a smlouvy 
příkazní k veřejné zakázce malého rozsahu 

05 
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04469/RM1822/65 RM_VZ 13 Veřejná zakázka „Transformace Domova Barevný 
svět II - interiér”, poř. č. 106/2020 

05 

04470/RM1822/65 RM_VZ 14 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 
na výměnu odvodňovacích žlabů na Prokešově 
náměstí 

84 

04471/RM1822/65 RM_VZ 15 Smlouva na realizaci památníku obětem střelby 
ve FNO 

01 

  
Materiály, které byly staženy: 
  

Materiál  
  

Název zn.předkl. 

 RM_M 1 Návrh na záměr města pronajmout nebytový 
prostor v k. ú. Přívoz (areál Wattova) 

08 

RM_M 20 Návrh na záměr města darovat nemovité věci v k. ú 
Moravská Ostrava, obec Ostrava 

08 

 RM_M 41 Návrh na poskytnutí investičních a účelových 
neinvestičních příspěvků příspěvkovým 
organizacím v oblasti sociální péče a zdravotnictví 

86 

 RM_M 53 Žádost městského obvodu Poruba o souhlas 
se zřízením střední odborné školy waldorfského 
typu. 

91 
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RM_M 0 
Schválení programu 65. sch ůze rady m ěsta konané dne 28.07.2020 
  
Usnesení číslo: 04407/RM1822/65 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

program 65. schůze rady města konané dne 28.07.2020 

  
 

RM_M 2 
Návrh na zám ěr města prodat část pozemku v k. ú. Mariánské Hory, obec 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 04408/RM1822/65 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem na záměr města prodat část pozemku p. p. č. 743/1 v k. ú. Mariánské Hory, obec 
Ostrava, dle geometrického plánu č. 2048-14/2015 nově označenou jako pozemek 
p. p. č. 743/15 o výměře 68 m2 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu 

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

  
2) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 16.09.2020
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 3 
Návrh na zám ěr města neprodat část pozemku v k. ú. Radvanice, obec 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 04409/RM1822/65 

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

s návrhem na záměr města prodat část pozemku parc. č. 414/1, nově označenou 
dle geometrického plánu č. 2333-119/2019 jako pozemek parc. č. 414/11, v k. ú. Radvanice, 
obec Ostrava 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu 

  
2) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 16.09.2020
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 4 
Návrh na zám ěr města neprodat nemovité v ěci v k. ú. Výškovice 
u Ostravy a v k. ú. Stará B ělá, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 04410/RM1822/65 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) nesouhlasí 
  

s návrhem na záměr města prodat  

část pozemku parc. č. 740/49 o výměře 1279 m2 v k. ú. Výškovice u Ostravy, obec 
Ostrava,  ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu, dle zákresu 
ve snímku, který je přílohou č. 1/3 předloženého materiálu  

  
2) nesouhlasí 
  

s návrhem na záměr města prodat 

pozemek parc. č. 3404 v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, 
svěřen městskému obvodu Stará Bělá   
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3) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 16.09.2020
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 5 
Návrh na uzav ření Dodatku č. 1 ke smlouv ě o dílo č. 2417/2019/OI/VZKÚ 
na realizaci stavby ORG 6042 Domov pro seniory Čujkovova -
rekonstrukce vzduchotechniky se zhotovitelem stavby  spole čností 
MORYS s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 04411/RM1822/65 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2417/2019/OI/VZKÚ ze dne 07.10.2019 
na realizaci stavby ORG 6042 Domov pro seniory Čujkovova, Čujkovova 25 v Ostravě -
Zábřehu - rekonstrukce vzduchotechniky v  k. ú. Zábřeh, obec Ostrava, se zhotovitelem 
stavby společností  MORYS s.r.o., Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 42864771 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 6 
Uzavření smluv mezi statutárním m ěstem Ostrava a spole čností 
CONTERA Investment VIII. s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 04412/RM1822/65 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření Smlouvy o postoupení práv a povinností z územního rozhodnutí, převodu dokumentů 
a poskytnutí podlicencí mezi: 

Statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 

a společností 

CONTERA Investment VIII. s.r.o., Černokostelecká 2247, 251 01 Říčany, IČO: 05518849 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

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

o uzavření Smlouvy o postoupení práv a povinností z rozhodnutí o povolení kácení dřevin 
a uložení náhradní výsadby mezi: 

Statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 

a společností 

CONTERA Investment VIII. s.r.o., Černokostelecká 2247, 251 01 Říčany, IČO: 05518849 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 7 
Kácení d řevin na pozemcích ve vlastnictví statutárního m ěsta Ostravy 
  
Usnesení číslo: 04413/RM1822/65 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

a) s kácením 1 ks javoru jasanolistého o obvodu kmene 90 cm, rostoucího 
na pozemku parc. č. 922/1 - ostatní plocha, silnice v k. ú. Kunčice nad Ostravicí, obec 
Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

b) s kácením 1 ks zapojeného keřového porostu o ploše 135 m2, rostoucího na pozemku 
parc. č. 1913/2 - orná půda, k. ú. Svinov, obec Ostrava, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

c) s kácením 6 ks bříz bělokorých o obvodech kmenů 94 cm a 130 cm (dvojkmen), 112 cm, 
105 cm, 40 cm a 110 cm ( trojkmen), 98 cm a 99 cm (dvojkmen), 126 cm, 92 cm, 94 cm, 96 cm 
a 99 cm (čtyřkmen), 1 ks jasanu ztepilého o obvodu kmene 92 cm, 1 ks javoru o obvodu kmene 
100 cm a 1 ks borovice černé o obvodu kmene 134 cm, rostoucích na pozemku parc. č. 822/1 -
jiná plocha, ostatní plocha, 1 ks jasanu ztepilého o obvodu kmene 148 cm na pozemku 
parc. č. 822/200 - ostatní plocha, 1 ks dubu letního o obvodu kmene 86 cm a 1 ks topolu 
kanadského na pozemku parc. č. 813/174 - ostatní plocha, jiná plocha, k. ú. Mošnov, obec 
Mošnov, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
2) ukládá 
  

Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru hospodářské správy 
zajistil vyhotovení souhlasů s kácením dřevin dle bodu 1a) až 1c) tohoto usnesení  

  
 Vyřizuje: Ing. René Bartoš, T: 14.08.2020
 vedoucí odboru hospodářské správy 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

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

vedoucího odboru hospodářské správy 
k podpisu souhlasů s kácením dřevin dle bodu 2) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. René Bartoš, T: 14.08.2020
 vedoucí odboru hospodářské správy 
  

 
RM_M 8 
Návrh na uzav ření smlouvy o zajišt ění překládky sít ě elektronických 
komunikací se spole čností CETIN, a.s. v rámci stavby ORG 3220 
Parkovišt ě Ostrava – P řívoz u Smy čky Hlu čínská 
  
Usnesení číslo: 04414/RM1822/65 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací 
č. VPIC/MS/2020/00103 v rámci stavby ORG 3220 Parkoviště Ostrava – Přívoz 
u Smyčky Hlučínská se společností Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., se sídlem 
Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 04084063, DIČ: CZ04084063 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 9 
Vyjád ření k oznámení o projednávání Návrhu zprávy o uplat ňování 
územního plánu Šilhe řovice 
  
Usnesení číslo: 04415/RM1822/65 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  text odpovědi k oznámení o zahájení projednávání Návrhu zprávy o uplatňování Územního 

plánu Šilheřovic dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 10 
Návrh na z řízení služebností a návrh na uzav ření smluv o z řízení 
služebností pro fyzickou osobu a spole čnost TESTSTAV, spol. s r.o. 
  
Usnesení číslo: 04416/RM1822/65 

(zn.předkl.) 
08 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

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

na straně vlastníka zřídit služebnost a uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti - užívání částí 
pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostravy parc. č. 4422/1 - ostatní plocha, ostatní 
komunikace a parc. č. 4422/8 - ostatní plocha, ostatní komunikace oba v k. ú. Poruba-sever, obec 
Ostrava, jako sjezdu a nájezdu pro přístup a příjezd k pozemkům parc. č. 3875/1, parc. č. 3875/2, 
parc. č. 3875/3 a parc. č. 3875/4 všechny v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava, s oprávněným: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
  

na straně vlastníka zřídit služebnost a uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti - zřízení, vedení, 
provozování a údržby STL plynovodní přípojky, HUP a NTL plynovodní přípojky v části 
pozemku p. p. č. 337/136 - ostatní plocha, zeleň v k. ú. Heřmanice, obec Ostrava, s oprávněným:

TESTSTAV, spol. s r.o. 
se sídlem Ostrava - Bělský les, Fratiška Lýska 1599/6, PSČ 700 30 
IČO 623 01 268 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 11 
Návrh na uzav ření smlouvy o zřízení věcného b řemene k pozemk ům 
ve vlastnictví statutárního m ěsta Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 
  
Usnesení číslo: 04417/RM1822/65 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

na straně vlastníka zřídit věcné břemeno a uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene zřízení 
a provozování podzemního kabelového vedení VN 22 kV, podzemního kabelového vedení 
2x VN 22 kV, podzemního kabelového vedení 4x VN 22 kV a podzemního kabelového vedení 
2x NN 0,4 kV  k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

p. p. č. 680/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p. p. č. 680/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p. p. č. 680/10 - ostatní plocha, jiná plocha, 
p. p. č. 680/11 - ostatní plocha, jiná plocha, 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 
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p. p. č. 728/15 - ostatní plocha, jiná plocha, 
p. p. č. 728/17 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p. p. č. 736/3 - ostatní plocha, zeleň, 
p. p. č. 736/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p. p. č. 736/20 - ostatní plocha, jiná plocha, 
p. p. č. 736/21 - ostatní plocha, jiná plocha 
v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 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. 3 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 12 
Návrh na zám ěr města pronajmout nebytové prostory v k. ú. Slezská 
Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 04418/RM1822/65 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o záměru města pronajmout nebytové prostory v objektu sociální vybavenosti bez čp. na 
pozemku parc. č. 3238/3 - ostatní plocha, jiná plocha, terminál Hranečník, k. ú. Slezská Ostrava, 
obec Ostrava, a to: 

místnost č. 101 - trafika o výměře 13,72 m2 

místnost č. 102 - šatna zaměstnanci o výměře 2,81 m2 

místnost č. 103 - wc zaměstnanci o výměře 2,72 m2 

místnost č. 104 - sklad o výměře 3,23 m2 

místnost č. 105 - sklad o výměře 6,12 m2 

místnost č. 106 - zádveří o výměře 2,63 m2 

celkem 31,23 m2 

dle zákresu, který je přílohou č. 2 předloženého materiálu 
a za podmínky, že nájemce bude respektovat Nařízení o regulaci reklamního smogu –
PROJEKT OSTRAVA 360° a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  
 

RM_M 13 
Návrh na uzav ření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku v k. ú. 
Poruba-sever, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 04419/RM1822/65 

(zn.předkl.) 
08 



Statutární město Ostrava 
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Rada města 
  
1) rozhodla 
  

na straně pronajímatele o uzavření nájemní smlouvy k části pozemku parc. č. 2030 - ostatní 
plocha, ostatní komunikace o výměře 39 m2 v k. ú. Poruba-sever 

s nájemcem TJ Start Ostrava - Poruba, z. s. 
se sídlem: Slavíkova 6055/14, Poruba, 708 00 Ostrava 
IČO: 447 40 344 

na dobu určitou nejdéle do 31. 12. 2020 za nájemné ve výši 0,25 Kč/m2/den 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 14 
Souhlas se z řízením pietních míst na pozemcích v majetku statutá rního 
města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 04420/RM1822/65 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

se zřízením pietních míst dle Přílohy č. 2 předloženého materiálu, umístěných na pozemcích 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy dle Přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) ukládá 
  

primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 
podepsat souhlas statutárního města Ostravy se zřízením pietních míst na pozemcích 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy dle vzoru uvedeného v Příloze č. 3 předloženého 
materiálu 

  
 Vyřizuje: Mgr. Bc. Michal Bayer, T: 30.09.2020
 vedoucí odboru kancelář primátora 
  

 
RM_M 15 
Předchozí souhlas rady m ěsta k nabytí nemovitosti do majetku m ěsta 
  
Usnesení číslo: 04421/RM1822/65 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 
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1) vydává 
  

- předchozí souhlas v souladu s článkem 7, odst. (3), písm. c) obecně závazné vyhlášky města 
Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, k nabytí: 
• části pozemku parc. č. 2983 v k. ú. Poruba, pro městský obvod Poruba 

  
 

RM_M 16 
Návrh na p řipojení objektu na Pult centralizované ochrany M ěstské 
policie Ostrava 
  
Usnesení číslo: 04422/RM1822/65 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

připojení objektu Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě, Prokešovo náměstí 1883/2, 
Moravská Ostrava na Pult centralizované ochrany Městské policie Ostrava 

  
2) ukládá 
  

řediteli Městské policie Ostrava 
provést potřebné úkony dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Miroslav Plaček, T: 15.10.2020
 ředitel Městské policie Ostrava 
  

 
RM_M 17 
Návrh na zám ěr města pronajmout části pozemk ů v k. ú. Hrabová, 
Svinov, He řmanice a Moravská Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 04423/RM1822/65 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

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

- parc. č 333/1 - orná půda o výměře 10 m2, 
- parc. č. 333/25 - orná půda, a to část A o výměře 6,4 m2 a část B o výměře 8 m2, 
- parc. č. 341/7 - ostatní plocha, zeleň, a to část A o výměře 33 m2 a část B o výměře 2 m2, 
- parc. č. 341/12 - ostatní plocha, zeleň, a to část A o výměře 6,2 m2 a část B o výměře 3 m2, 
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- parc. č. 341/24 - orná půda o výměře 27 m2, 
- parc. č. 341/25 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1,3 m2, 
- parc. č. 3134/4 - ostatní plocha, silnice, a to část A o výměře 32,7 m2 a část B o výměře 17 m2,

dle zákresu ve snímcích, které jsou přílohou č. 1/1 předloženého materiálu a zároveň si 
vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  
2) rozhodla 
  

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

- parc. č. 3165 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 86,45 m2, 
- parc. č. 3166/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 33,04 m2, 
- parc. č. 3410 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 132,45 m2, 

dle zákresu ve snímcích, které jsou přílohou č. 2/1 předloženého materiálu a zároveň 
si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  
3) rozhodla 
  

o záměru města pronajmout část pozemku p. p. č. 458/49 - ostatní plocha, manipulační plocha 
o výměře 27,40 m2 v k. ú. Heřmanice, obec Ostrava, dle zákresu ve snímku, který je přílohou 
č. 3/1 předloženého materiálu a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  
4) rozhodla 
  

o záměru města pronajmout část pozemku parc. č. 3550/22 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 
9 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 4/1 
předloženého materiálu s tím, že nájemce bude respektovat Nařízení o regulaci reklamního 
smogu – PROJEKT OSTRAVA 360° a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  
 

RM_M 18 
Finanční zajišt ění realizace projektu Senior Point v Ostrav ě v roce 2021  
  
Usnesení číslo: 04424/RM1822/65 

(zn.předkl.) 
86 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s finanční spoluúčastí statutárního města Ostravy na realizaci projektu Senior Point Ostrava 
v roce 2021 
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RM_M 19 
Návrh na zám ěr města pronajmo ut nebytové prostory v budov ě v k. ú. 
Moravská Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 04425/RM1822/65 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

že město nemá záměr vypůjčit nebytové prostory v přístavbě Nové radnice v objektu č. p. 1374 –
objekt občanské vybavenosti, která je součástí pozemku p. č. st. 947/7 – zastavěná plocha 
a nádvoří v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, a to: 

místnost č. 015 - vstup schodiště o výměře 6,01 m2  
místnost č. 016 - prodejna o výměře 15,16 m2 

místnost č. 017 - zázemí o výměře 8,10 m2 

místnost č. 018 - wc zaměstnanci o výměře 1,71 m2 

celkem 30,98 m2 

dle zákresu, který je přílohou č. 2 předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
  

o záměru města pronajmout nebytové prostory v přístavbě Nové radnice v objektu č. p. 1374 –
objekt občanské vybavenosti, která je součástí pozemku p. č. st. 947/7 – zastavěná plocha 
a nádvoří v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, a to: 

místnost č. 015 - vstup schodiště o výměře 6,01 m2  
místnost č. 016 - prodejna o výměře 15,16 m2 

místnost č. 017 - zázemí o výměře 8,10 m2 

místnost č. 018 - wc zaměstnanci o výměře 1,71 m2 

celkem 30,98 m2 

dle zákresu, který je přílohou č. 2 předloženého materiálu a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv 
tento záměr zrušit 

  
 

RM_M 21 
Uzavření Smlouvy o spo řícím účtu se SBERBANK CZ, a.s. 
  
Usnesení číslo: 04426/RM1822/65 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 
  



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

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

o  uzavření Smlouvy o spořícím účtu se SBERBANK CZ, a. s., U Trezorky 921/2, PSČ 158 00, 
Praha 5 - Jinonice, IČO: 25 08 33 25 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 22 
Návrh na odpis 21 pohledávek statutárního m ěsta Ostravy 
  
Usnesení číslo: 04427/RM1822/65 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o odpisu 21 pohledávek statutárního města Ostravy v celkové částce 3.488.545,00 Kč 

  
 

RM_M 23 
Návrh prodat bytovou jednotku - k. ú. Dubina u Ostr avy, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 04428/RM1822/65 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem prodat bytovou jednotku č. 3031/34 ve vlastnictví statutárního města Ostrava, 
nesvěřenou městskému obvodu, vymezenou ve smyslu zák. č. 72/1994 Sb., v bytovém domě 
č. p. 3031, který stojí na pozemku parc. č. 287/2, k. ú. Dubina u Ostravy, část obce Bělský Les, 
obec Ostrava, včetně příslušejícího spoluvlastnického podílu na společných částech domu 
a pozemku ve výši 5700/295311, a to xxxxxxxxxxxxx, rok narození xxxx, bydliště 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

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

  
2) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 16.09.2020
 vedoucí odboru majetkového 
  

 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_M 24 
Návrh na zám ěr města prodat nemovité v ěci v k. ú. Záb řeh nad Odrou, 
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 04429/RM1822/65 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem na záměr města prodat 

níže uvedené nemovité věci v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního 
města Ostravy, svěřené městskému obvodu Ostrava-Jih, a to: 
- pozemek p. č. st. 3484 
- pozemek p. č. st. 4034 
- pozemek p. p. č. 612/131 
- pozemek p. p. č. 612/132 
- pozemek p. p. č. 612/133 

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

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

vyhradit si rozhodnutí prodat níže uvedené nemovité věci v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
obec  strava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu Ostrava-Jih, 
v souladu s čl. 7 odst. (3) bod b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, 
v úplném znění, a to: 
- pozemek p. č. st. 3484 
- pozemek p. č. st. 4034 
- pozemek p. p. č. 612/131 
- pozemek p. p. č. 612/132 
- pozemek p. p. č. 612/133 

  
3) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 16.09.2020
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

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

Strana 20/57 
  

RM_M 25 
Souhlas se vstupem na pozemky parc. č. 38/1 a parc. č. 438/3, oba v k. ú. 
Muglinov, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 04430/RM1822/65 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

za vlastníka nemovitých věcí se vstupem na pozemky parc. č. 38/1 ostatní plocha, zeleň 
a parc. č. 438/3 ostatní plocha, silnice, oba v k. ú. Muglinov, obec Ostrava, pro společnost 
EUROGAS a.s., se sídlem Sirotčí 1145/7, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČO: 61859974, 
na základě plné moci společnosti UNIPETROL RPA s.r.o. se sídlem Záluží 1, 736 70 Litvínov, 
IČO: 27597075, za účelem sanačních a monitorovacích prací v rámci projektu „SEZ - sanace 
ČS PHM Ostrava - ul. Muglinovská”, a to na období od vydání tohoto souhlasu nejpozději 
do 31. 12. 2023 

  
 

RM_M 26 
Podání žádosti o dotaci z programu Regenerace ve řejných prostranství 
na sídlištích pro projekt „RS - Ostrava, Fifejdy II  - VII. etapa, část B + 
XI. etapa, část B” 
  
Usnesení číslo: 04431/RM1822/65 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s podáním žádosti o dotaci pro projekt „RS - Ostrava, Fifejdy II - VII. etapa, část B + XI. etapa, 
část B” v rámci programu Regenerace veřejných prostranství na sídlištích na rok 2021 
vyhlášeného Státním fondem podpory investic, IČO: 70856788, se sídlem: 
Vinohradská 1896/46, Vinohrady, 120 00 Praha 

  
2) žádá 
  

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 
o zajištění předložení žádosti o dotaci a všech jejich příloh pro projekt dle bodu 1) 
tohoto usnesení v souladu s podmínkami programu Regenerace veřejných prostranství 
na sídlištích na rok 2021 v případě, že zastupitelstvo městského obvodu rozhodne kladně 
o předložení žádosti o dotaci uvedené v bodě 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Zuzana Ožanová, T: 31.12.2020
 starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_M 27 
Návrh na zám ěr města neprodat nemovité v ěci v k. ú. Michálkovice, obec 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 04432/RM1822/65 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) nesouhlasí 
  

s návrhem na záměr města prodat část nemovité věci v k. ú. Michálkovice, obec Ostrava, 
ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřené městskému obvodu Michálkovice, a to část 
pozemku p. p. č. 292/1, o výměře cca 37 m2 - dle přílohy č. 1/1 předloženého materiálu 

  
2) nesouhlasí 
  

s návrhem na záměr města prodat nemovitou věc v k. ú. Michálkovice, obec Ostrava, 
ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřenou městskému obvodu Michálkovice, 
a to pozemek p. p. č. 17/75 

  
3) ukládá 
  náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 16.09.2020
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 28 
Návrh na uzav ření nájemní smlouvy v k. ú. Vítkovice 
  
Usnesení číslo: 04433/RM1822/65 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu k části pozemku parc. č. 190/134, ostatní 
plocha, silnice, o výměře 35 m2, k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, 
s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, on: datum narození xxxxxxxxxxx, ona: datum narození 
xxxxxxxxxxx, oba bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
za účelem užívání pozemku jako zahrada a k obnově oplocení, 
za nájemné ve výši 28,50 Kč/m2/rok, tj. 997,50 Kč/rok, 
na dobu neurčitou, 
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_M 29 
Návrh na zám ěr města zm ěnit nájemní smlouvu ev. č. 2341/2019/MJ, 
ve znění dodatku č. 1 na část pozemku v k. ú. Hrušov, obec Ostrava 
a Návrh na zám ěr pronájmu části pozemku v k. ú. P řívoz, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 04434/RM1822/65 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o záměru města 
změnit „Nájemní smlouvu” ev. č. 2341/2019/MJ ze dne 22.07.2019, ve znění „Dodatku č. 1”, 
ev. č. 2341D1/2020/MJ ze dne 24.02.2020, jejímž předmětem jsou části pozemků a pozemky: 
- části pozemku parc. č. 1872/1, ost. plocha - jiná plocha, o celkové výměře 815 m2 

- části pozemku parc. č. 1872/4, ost. plocha - zeleň, o celkové výměře 47 m2 

- části pozemku parc. č. 1872/5, ost. plocha - ost. komunikace, o celkové výměře 973 m2 

- pozemek parc. č. 1872/6, ost. plocha - ost. komunikace 
- části pozemku parc. č. 1872/7, ost. plocha - ost. komunikace, o celkové výměře 531 m2 

- pozemek parc. č. 1872/11, ost. plocha - ost. komunikace 
- pozemek parc. č. 1872/12, ost. plocha - jiná plocha 
- části pozemku parc. č. 1916/6, ost. plocha - ost. komunikace, o celkové výměře 293,20 m2 

- části pozemku parc. č. 1916/7, ost. plocha - zeleň, o celkové výměře 167,20 m2 

- část pozemku parc. č. 1916/8, ost. plocha - zeleň, o výměře 56 m2 

vše v k. ú. Hrušov, obec Ostrava (ul. Orlovská x ul. Betonářská) 
formou uzavření dodatku č. 2, z důvodu: 
1. rozšíření předmětu nájmu 
   o část pozemku parc. č. 1539/3 - zeleň, o výměře 46,50 m2, v k. ú. Hrušov, obec Ostrava 
2. rozšíření účelu pronájmu (vybudování areálové přípojky vody včetně vodoměrné šachty) 
3. zvýšení nájemného, 

dle zákresu v situačním výkresu, který je přílohou č. 1/1 předloženého materiálu, 
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  
2) rozhodla 
  

o záměru města 
pronajmout části pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostrava, p. p. č. 894/1, ost. plocha -
ost. komunikace, o celkové výměře 12,90 m2, a to část označenou v situačním výkresu jako “A” 
o výměře  9,40 m2 a část označenou v situačním výkresu jako “B” o výměře 3,50 m2, v k. ú. 
Přívoz, obec Ostrava (ul. Na Náhonu), 
dle zákresu v situačním výkresu, který je přílohou č. 2/1 předloženého materiálu, 
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  
 

 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_M 30 
Schválení financování projektu „Rekonstrukce ulice Mjr. Nováka” 
  
Usnesení číslo: 04435/RM1822/65 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 02088/RM1822/31 
  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

financování projektu v celkové výši 59 500 tis. Kč v roce 2020, přičemž v částce je obsaženo 
spolufinancování celkem ve výši 11 500 tis. Kč dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) žádá 
  

městský obvod Ostrava-Jih 
o zajištění spolufinancování projektu v rámci specifikace nároků na rozpočet statutárního města 
Ostrava dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Bc. Martin Bednář, T: 31.10.2020
 starosta městského obvodu Ostrava - Jih 
  

 
RM_M 31 
Návrh na naložení s p řebyte čným a neupot řebitelným majetkem 
v užívání Magistrátu m ěsta Ostravy 
  
Usnesení číslo: 04436/RM1822/65 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o vyřazení přebytečného a neupotřebitelného majetku statutárního města Ostravy v rozsahu 
a způsobem dle předloženého materiálu -  fyzickou likvidací a prodejem 

  
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                     

 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

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

Strana 24/57 
  

členové: 
Bc. Helena Tichavská, MPA - odbor projektů IT služeb a outsourcingu 
Ing. Jarmila Kopelová -  odbor hospodářské správy 

  
 

RM_M 32 
Souhlas z řizovatele s p ředložením a realizací projekt ů v rámci 
připravovaného projektu „Odborné, kariérové a polytec hnické 
vzdělávání v MSK II”, spolufinancovaného z OP V VV a „výzvy k podání 
žádostí na podporu pravidelné celoro ční činnosti žák ů formou kroužk ů”, 
středisky volného času, p říspěvkovými organizacemi 
  
Usnesení číslo: 04437/RM1822/65 

(zn.předkl.) 
91 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s předložením a realizací projektů ze strany středisek volného času v rámci připravovaného 
projektu „Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II”, spolufinancovaného 
v rámci Operačního programu výzkum, vývoj, vzdělávání, výzva č. 02_19_078 Implementace 
krajských akčních plánů II, Výzvy k podání žádostí na podporu pravidelné celoroční činnosti 
žáků formou kroužků, a to: 

• Střediskem volného času Korunka, Ostrava -Mariánské Hory, příspěvková organizace 
(IČO 75080508), 
• Střediskem volného času Ostrava - Moravská Ostrava, příspěvková organizace 
(IČO 75080559); 
• Střediskem volného času Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace (IČO 75080516) 

dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  
2) ukládá 
  

realizovat bod 1) tohoto usnesení ředitelce/řediteli: 

• Střediska volného času Korunka, Ostrava -Mariánské Hory, příspěvková organizace 
(IČO 75080508), 
• Střediska volného času Ostrava - Moravská Ostrava, příspěvková organizace 
(IČO 75080559); 
• Střediska volného času Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace (IČO 75080516) 

  
 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 31.07.2020
 vedoucí odboru školství a sportu 
  

 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_M 33 
Návrh na uzav ření dodatku č. 1 ke smlouv ě o zřízení věcného b řemene, 
návrh z řízení věcného b řemene a návrh na uzav ření smlouvy o z řízení 
věcného b řemene pro spole čnost GasNet, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 04438/RM1822/65 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

na straně vlastníka uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o zřízení věcného břemene 
evid. č. 3181/2019/MJ  ze dne 1. 11. 2019 s oprávněným: 

GasNet, s.r.o. 
se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 
IČO 272 95 567 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
  

na straně vlastníka zřídit věcné břemeno a uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene STL 
plynovodu  včetně 41 ks plynovodních přípojek v pozemcích  ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy: 

p. p. č. 414/1 - ostatní plocha, jiná plocha, 
p. p. č. 554/11 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p. p. č. 554/12 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p. p. č. 1226/9 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p. p. č. 1226/10 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p. p. č. 1226/14 - ostatní plocha, silnice, 
p. p. č. 3000/6- ostatní plocha, ostatní komunikace, 
všechny v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, s oprávněným: 

GasNet, s.r.o. 
se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ 401 17  
IČO 272 95 567 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 34 
Návrh na z řízení služebností a uzav ření smluv o z řízení služebnosti 
s oprávn ěnými 
  
Usnesení číslo: 04439/RM1822/65 

(zn.předkl.) 
08 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

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

Strana 26/57 
  

Rada města 
  
1) rozhodla 
  

na straně vlastníka zřídit služebnost a uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě 
vodovodní přípojky k pozemku: 
p. p. č. 491/1 – ostatní plocha, silnice 
v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava, 

s oprávněnými: 
manželé 
xxxxxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxxxxxxx 
oba bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
  

na straně vlastníka zřídit služebnosti a uzavřít smlouvu o zřízení služebností kanalizační 
a vodovodní přípojky a užívání pozemků pro přístup a příjezd k pozemkům parc. č. 4178, 
parc. č. 4180, parc. č. 4225/2, parc. č. 4227, všechny v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, 
k pozemkům: 
parc. č. 5608/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc. č. 5608/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 
oba v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, 

s oprávněným: 
QT Technik spol. s r. o. 
se sídlem Těšínská 2088/179, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava 
IČO 619 77 837, 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  
3) rozhodla 
  

na straně vlastníka zřídit služebnost a uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě 
vodovodní přípojky k pozemku: 
parc. č. 692 – ostatní plocha, ostatní komunikace 
v k. ú. Koblov, obec Ostrava, 

s oprávněným: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxxx 
bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_M 35 
Návrh na p řijetí daru 90 ks ochranných masek RP95M s filtrem a  90 ks 
náhradních filtr ů k ochranným maskám od Nadace J&T 
  
Usnesení číslo: 04440/RM1822/65 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o přijetí daru 90 ks ochranných masek RP95M s filtrem a 90 ks náhradních filtrů k ochranným 
maskám v celkové hodnotě ve výši 82.219,50 Kč od Nadace J&T, se sídlem 
Malostranské nábřeží 563/3, 118 00 Praha, IČO 27162524, dle důvodové zprávy předloženého 
materiálu a o uzavření příslušné darovací smlouvy dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 36 
Informace o ukon čení projektu „Sluní čko pro seniory” p říspěvkové 
organizace Domov Sluní čko, Ostrava-Vítkovice 
  
Usnesení číslo: 04441/RM1822/65 

(zn.předkl.) 
41 

k usnesení č. 06756/RM1418/98 
k usnesení č. 08764/RM1418/122 

Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s předloženou informací o ukončení realizace projektu „Sluníčko pro seniory”, 
reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007609, spolufinancovaného v rámci Operačního programu 
Zaměstnanost (prioritní osa OPZ: 2 Sociální začleňování a boj s chudobou) a s konečným 
vyúčtováním projektu dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) schvaluje 
  

vratku ve výši 1 784,65 Kč poskytnuté dotace v rámci konečného vyúčtování projektu 

  
 

RM_M 37 
Návrh na souhlas s umíst ěním sítí, uzav ření smlouvy o budoucí smlouv ě 
o zřízení služebnosti 
  
Usnesení číslo: 04442/RM1822/65 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

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

v souladu s ustanovením § 184a zákona č. 183/2006/Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších 
předpisů, s umístěním vodovodu a tlakové splaškové kanalizace do pozemku ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy: 

parc. č. 1335/6 – ostatní plocha, jiná plocha 
v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, 

pro investora: 

P3 Ostrava s.r.o. 
se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1 
IČO: 086 44 705, 

v rámci stavby „P3 OSTRAVA CENTRAL, SO 301 – Areálový vodovod – pitná voda, SO 306 
Areálová kanalizace splašková”, 

dle situací z projektové dokumentace, které jsou přílohou č. 2 předloženého materiálu, 

za podmínky vydání vyjádření k projektové dokumentaci stavby „P3 OSTRAVA CENTRAL” 
společností Ostravské vodárny a kanalizace a.s. v souladu s doloženými situacemi z projektové 
dokumentace, které jsou přílohou č. 2 předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
  

na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě 
vodovodu a tlakové splaškové kanalizace k pozemku: 

parc. č. 1335/6 – ostatní plocha, jiná plocha 
v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, 

s budoucím oprávněným: 

P3 Ostrava s.r.o. 
se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1 
IČO: 086 44 705, 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 38 
Dodatek č. 1 ke smlouv ě o sdružených dodávkách elekt řiny ze sítí 
pro objekty Statutárního m ěsta Ostrava, ev. č. zákazníka 3089/2019/HS 
  
Usnesení číslo: 04443/RM1822/65 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

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

o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí NN 
pro objekty Statutárního města Ostravy pro roky 2020 - 2021, ev.č. zákazníka 3089/2019/HS, 
mezi Statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 
a společností Centropol Energy, a.s, Vaníčkova 1594/1, 400 01 Ústí nad Labem, 
IČO: 25458302, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 39 
Přijetí dotace z Opera čního programu Technická pomoc na projekt 
„Zprost ředkující subjekt ITI ostravské aglomerace III.” 
  
Usnesení číslo: 04444/RM1822/65 

(zn.předkl.) 
21 

  
k usnesení č. 04129/RM1822/62 
  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s přijetím dotace z Operačního programu Technická pomoc od poskytovatele Česká republika -
Ministerstvo pro místní rozvoj, IČO: 66002222, se sídlem Staroměstské nám. 932/6, 110 15 
Praha 1, na projekt „Zprostředkující subjekt ITI ostravské aglomerace III.” dle podmínek 
uvedených příloze č. 1 předloženého materiálu 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o přijetí dotace z Operačního programu Technická pomoc od poskytovatele 
Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj, IČO: 66002222, se sídlem 
Staroměstské nám. 932/6, 110 15 Praha 1, na projekt „Zprostředkující subjekt ITI ostravské 
aglomerace III.” dle podmínek uvedených příloze č. 1 předloženého materiálu 

  
3) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Marcela Trojáková, MPA, T: 16.09.2020
 vedoucí odboru vnitřních věcí 
  
 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

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

financování projektu „Zprostředkující subjekt ITI ostravské aglomerace III.”: 
- v roce 2021 na předfinancování 1 406 tis. Kč 
- v roce 2022 na předfinancování 1 406 tis. Kč 

  
5) ukládá 
  

Magistrátu města Ostrava - odboru vnitřních věcí 
v souladu s bodem 4) tohoto usnesení zahrnout do návrhu rozpočtu města na rok 2021 
předfinancování projektu ve výši 1 406 tis. Kč 

  
 Vyřizuje: Ing. Marcela Trojáková, MPA, T: 30.09.2020
 vedoucí odboru vnitřních věcí 
  
6) ukládá 
  

Magistrátu města Ostrava - odboru vnitřních věcí 
zabezpečit všechny potřebné úkony spojené s realizací projektu dle bodu 1) tohoto usnesení  

  
 Vyřizuje: Ing. Marcela Trojáková, MPA, T: 30.06.2022
 vedoucí odboru vnitřních věcí 
  

 
RM_M 40 
Návrh na uzav ření smlouvy o výp ůjčce pozemku v k. ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 04445/RM1822/65 

(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 

za účelem využití výlučně k uspořádání kulturní akce s hudební dramaturgií s názvem „Banket” 
v jednom z navrhovaných termínů: dne 1. 8. 2020, dne 8. 8. 2020 nebo dne 15. 8. 2020 
dle důvodové zprávy a dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

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

pravomoc Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím vedoucího odboru majetkového 
určil konkrétní dobu výpůjčky dle bodu 1) tohoto usnesení a zabezpečil úkony spojené 
s přípravou této smlouvy 

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, 
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 42 
Žádosti m ěstského obvodu Moravská Ostrava a P řívoz o poskytnutí 
finan čních prost ředků z Fondu životního prost ředí města Ostravy 
na realizaci projektu „Obnova zelen ě na ul. 30. dubna p řed ZŠO, 
Matiční I. etapa“ a „Revitalizace zelen ě – Husův sad - I. etapa“ 
  
Usnesení číslo: 04446/RM1822/65 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o poskytnutí účelového neinvestičního transferu z Fondu životního prostředí města Ostravy 
městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ve výši 45 % z celkových nákladů, maximálně 
však 125 000,- Kč, na realizaci projektu „Obnova zeleně na ul. 30. dubna před ZŠO, Matiční –
I. etapa“ dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
  

o poskytnutí účelového neinvestičního transferu z Fondu životního prostředí města Ostravy 
městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ve výši 52,5 % z celkových nákladů, maximálně 
však 125 000,- Kč, na realizaci projektu „Revitalizace zeleně – Husův sad - I. 
etapa“  dle důvodové zprávy a přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
3) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se:  

u statutárního města Ostravy 

- zvyšují daňové příjmy 

pol. 1333, ORG 5999, ORJ 120 ...................................................... o 250 tis. Kč 

 
 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

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

§ 6330, pol. 5347, ÚZ 1030, ORJ 120, ORG 502 ........................... o 250 tis. Kč 

u městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

- zvyšují převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy 

§ 6330, pol. 4137, ÚZ 1030, ORG 502 ........................................... o 250 tis. Kč 

- zvyšují běžné výdaje 

§ 3xxx, pol. 5xxx, ÚZ 1030 ............................................................. o 250 tis. Kč 

  
4) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.07.2020
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  

 
RM_M 43 
Návrh na souhlas s umíst ěním vedení NN v četně optické infrastruktury 
a komunika čního vedení, uzav ření smluv o budoucí smlouv ě o zřízení 
věcného b řemene - služebnosti a smluv o z řízení věcného b řemene -
služebností k pozemk ům ve vlastnictví statutárního m ěsta Ostravy, 
pro ČEZ Distribuce, a.s., PODA a.s. a Dopravní podnik Os trava a.s. 
  
Usnesení číslo: 04447/RM1822/65 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s umístěním podzemního kabelového vedení NN včetně optické infrastruktury 
HDPE v pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 2620/160 - ostatní plocha, ostatní komunikace 
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 „Ostrava, Hornopolní, NNk” 
dle situačního výkresu dokumentace, který je přílohou č. 2/2 předloženého materiálu 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

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

na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene zřízení 
a provozování podzemního kabelového vedení NN včetně optické infrastruktury k pozemku: 

parc. č. 2620/160 - ostatní plocha, ostatní komunikace 
v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, s oprávněným: 

ČEZ Distribuce, a.s. 
se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO: 24729035 
dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
3) souhlasí 
  

s umístěním podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě do pozemku 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 1567 - ostatní plocha, ostatní komunikace 
v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava, pro:  
  
PODA a.s. 
se sídlem 28. října 1168/102, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 25816179 

v rámci stavby „Přípojka bazén Sareza - Poruba” 
dle situačního výkresu dokumentace, který je přílohou č. 5/2 předloženého materiálu 

  
4) rozhodla 
  

na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti zřízení 
a provozování podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě k pozemku: 

parc. č. 1567 - ostatní plocha, ostatní komunikace 
v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava, s oprávněným: 

PODA a.s. 
se sídlem 28. října 1168/102, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 25816179 
dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  
5) rozhodla 
  

na straně vlastníka zřídit věcné břemeno a uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene zřízení 
a provozování podzemního vedení přípojky 2x NN 0,4 kV  k pozemku ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy: 
parc. č. 1913/2 - orná půda 
v k. ú. Svinov, obec Ostrava, s oprávněným: 
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ČEZ Distribuce, a.s. 
se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO 247 29 035 

dle přílohy č. 9 předloženého materiálu 

  
6) rozhodla 
  

na straně vlastníka zřídit služebnost a uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti umístění, zřízení, 
provozování a údržby 1 kusu trakčního stožáru  k pozemku ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy: 
p. p. č. 438/3 - ostatní plocha, silnice 
v k. ú. Muglinov, obec Ostrava, s oprávněným: 

Dopravní podnik Ostrava a.s. 
se sídlem Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 61974757 

dle přílohy č. 12 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 44 
Návrh na uzav ření smlouvy o výp ůjčce nemovitých v ěcí v k. ú. Záb řeh -
Hulváky, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 04448/RM1822/65 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

na straně půjčitele o uzavření smlouvy o výpůjčce nemovitých věcí, a to pozemků v k. ú. 
Zábřeh-Hulváky, obec Ostrava: 

- p. č. st. 4822, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba, 
- p. p. č. 330/6 

s vypůjčitelem ČSS, z.s. - sportovně střelecký klub policie ČR Ostrava 
se sídlem 30. dubna 1682/24, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 
IČO: 654 97 660 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 
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2) svěřuje 
  

Magistrátu města Ostravy pravomoc, aby prostřednictvím vedoucího odboru majetkového 
rozhodoval o vyslovení souhlasu dle čl. V odst. 4 smlouvy uzavřené dle bodu 1)  tohoto 
usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, 
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 45 
Uzavření Dohody o ukon čení smluvního vztahu založeného smlouvou 
o dílo a smlouvou p říkazní v rámci p řípravy stavby „Cyklotrasa R Svinov
- Polanka” 
  
Usnesení číslo: 04449/RM1822/65 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

uzavřít Dohodu o ukončení smluvního vztahu založeného smlouvou o dílo a smlouvou příkazní 
č. 0118/2014/OI/LPO ze dne 10.02.2014 na zajištění nezbytných dokumentací a podkladů 
pro zajištění územního rozhodnutí pro stavbu „Cyklotrasa R Svinov - Polanka” se společností 
CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o., se sídlem Kafkova 1064/14, 702  00, Ostrava, IČO: 05725674. 
Dohoda upravuje ukončení prací na zpracování projektové dokumentace a vyrovnání závazků 
vůči zhotoviteli ve výši 413 800,- Kč bez DPH dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 46 
Návrh na uzav ření „Smlouvy o z řízení služebnosti” v souvislosti 
se stavbou „Kanalizace Folvarek, II. etapa” 
  
Usnesení číslo: 04450/RM1822/65 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření „Smlouvy o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou „Kanalizace Folvarek, 
II. etapa” mezi vlastníkem: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
a 
oprávněným: 
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Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
IČO: 00845451 
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 47 
Úprava rozpo čtu - daň z příjmu právnických osob, Výškovické mosty 
  
Usnesení číslo: 04451/RM1822/65 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
 
schválit rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

- daňové příjmy 
na pol. 1122, ORJ 120 o 198 617 tis. Kč (C.1.) 

- běžné výdaje 
na § 6409, pol. 5365, ORJ 120 o 198 617 tis. Kč (C.1.) 

- kapitálové výdaje 
(C.2.) na ORJ 230, § 2212, pol. 6121, org. 3260 o 36 297 tis. Kč  
                                                             ÚZ 95, org. 3260 o 5 804 tis. Kč 

s n i ž u j í 

- kapitálové výdaje 
(C.2.) na ORJ 230, § 2219, pol. 6121, org. 3192 o 1 450 tis. Kč 
                                                             org. 3138 o 1 956 tis. Kč 
                                                             org. 3277 o 3 600 tis. Kč 
                               § 2334, pol. 6121, org. 8210 o 15 395 tis. Kč 
                                                             ÚZ 95, org. 8210 o 4 399 tis. Kč 
                               § 3314, pol. 6121, org. 8191 o 7 000 tis. Kč 
                               § 3631, pol. 6121, org. 4362 o 3 020 tis. Kč 
                               § 3639, pol. 6121, org. 8262 o 281 tis. Kč 
                               § 5522, pol. 6121, org. 8253 o 3 595 tis. Kč 
                                                             ÚZ 95, org. 8253 o 1 405 tis. Kč                                 
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2) ukládá 
  

primátorovi města Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 
předložit zastupitelstvu města ke schválení rozpočtové opatření dle bodu 1) předloženého 
materiálu 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 16.09.2020
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  

 
RM_M 48 
Úprava rozpo čtu 
  
Usnesení číslo: 04452/RM1822/65 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

změnu charakteru schváleného neinvestičního transferu  poskytnutého městskému obvodu 
Radvanice a Bartovice ve výši 2 400 tis. Kč na akci Odstranění septiků napojených na sběrač B 
na transfer investiční 

  
2) schvaluje 
  

úpravu závazných ukazatelů pro příspěvkovou organizaci Městský ateliér prostorového 
plánování a architektury, a to 
- snížení neinvestičního příspěvku o 109 tis. Kč 
- zvýšení investičního příspěvku o 109 tis. Kč 

  
3) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

- neinvestiční přijaté transfery od krajů 
na pol. 4122, ÚZ 344, ORJ 120 o 800 tis. Kč (A.1.) 
                      ÚZ 334, ORJ 120 o 70 tis. Kč (A.2.) 

- nedaňové příjmy 
na § 1014, pol. 2321, ÚZ 1014, ORJ 190, org. 4271 o 23 tis. Kč (C.12.) 

- běžné výdaje 
(B.1.) na ORJ 230, § 5522, pol. 5171, org. 8265 o 2 400 tis. Kč 
                                            pol. 5169, org. 8265 o 64 tis. Kč  
na § 3639, pol. 5169, ORJ 230, org. 8241 o 537 tis. Kč (C.1.) 
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na § 3639, pol. 5192, ORJ 137 o 391 tis. Kč (C.3.) 
(C.4.) na ORJ 133, § 1014, pol. 5137 o 35 tis. Kč 
                               § 4359, pol. 5137 o 40 tis. Kč 
(C.5.) na § 3311, pol. 5169, ORJ 160 o 100 tis. Kč  
          na § 3311, pol. 5169, ORJ 221 o 70 tis. Kč 
(C.6.) na ORJ 135, § 5213, pol. 5021 o 14 tis. Kč 
                               § 1014, pol. 5424 o 50 tis. Kč 
                               § 6211, pol. 5038 o 2 tis. Kč 
                               § 6171, pol. 5038 o 52 tis. Kč 
                                            pol. 5024 o 183 tis. Kč 
na § 6402, pol. 5364, ÚZ 104513013, ORJ 120 o 2 tis. Kč (C.7.) 
(C.8.) na ORJ 136, § 2212, pol. 5171 o 40 tis. Kč 
                               § 2339, pol. 5171 o 50 tis. Kč 
                               § 3745, pol. 5169 o 2 000 tis. Kč 
                               § 4376, pol. 5171 o 10 tis. Kč 
                               § 6171, pol. 5139 o 180 tis. Kč 
na § 3722, pol. 5139, ORJ 190 o 116 tis. Kč (C.10.) 
(C.11.) na ORJ 190, § 3792, pol. 5194, ÚZ 1030 o 30 tis. Kč 
                                              pol. 5164, ÚZ 1030 o 3 tis. Kč 
na § 1014, pol. 5139, ÚZ 1014, ORJ 190, org. 4271 o 23 tis. Kč (C.12.) 

- kapitálové výdaje 
(C.1.) na ORJ 230, § 3639, pol. 6142, ÚZ 95, org. 8252 o 1 000 tis. Kč 
                               § 2310, pol. 6121, org. 7430 o 355 tis. Kč 
                                                             ÚZ 95, org. 7430 o 600 tis. Kč 
                               § 2212, pol. 6121, org. 7302 o 619 tis. Kč 
                               § 1014, pol. 6121, org. 8195 o 10 tis. Kč 
                               § 3631, pol. 6121, org. 4361 o 60 tis. Kč 
na § 3639, pol. 6121, ORJ 137, org. 8323 o 100 tis. Kč (C.3.) 
na § 1014, pol. 6122, ORJ 130, org. 4271 o 46 tis. Kč (C.9.) 

- neinvestiční transfery 
na § 3312, pol. 5336, ÚZ 344, ORJ 160, org. 4212 o 800 tis. Kč (A.1.) 
na § 3233, pol. 5336, ÚZ 334, ORJ 140, org. 84 o 70 tis. Kč (A.2.) 

- investiční transfery 
na § 3636, pol. 6351, ORJ 300, org. 87 o 109 tis. Kč (C.13.) 
na § 3392, pol. 6313, ORJ 160, org. 4259 o 8 278 tis. Kč (C.14.) 

- neinvestiční převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje 
(C.2.) na ORJ 120, § 6330, pol. 5347, ÚZ 7608, org. 521 o 53 tis. Kč 
                                                                             org. 502 o 700 tis. Kč 
                                                                             org. 517 o 200 tis. Kč 
                                                                             org. 507 o 100 tis. Kč 

- investiční převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje 
na § 6330, pol. 6363, ÚZ 3500, ORJ 120, org. 617 o 2 400 tis. Kč (C.15.) 
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z v y š u j e 

- financování 
na pol. 8115, ÚZ 1020, ORJ 120 o 2 464 tis. Kč (B.1.) 

s n i ž u j í 

- běžné výdaje 
(C.1.) na ORJ 230, § 3639, pol. 5169 o 619 tis. Kč 
                                                            o 537 tis. Kč 
na § 4349, pol. 5909, ÚZ 7608, ORJ 180 o 1 053 tis. Kč (C.2.) 
(C.4.) na ORJ 133, § 3119, pol. 5169 o 35 tis. Kč 
                               § 4359, pol. 5169 o 40 tis. Kč 
(C.5.) na § 3392, pol. 5901, ÚZ 7101, ORJ 160 o 100 tis. Kč 
          na § 3319, pol. 5169, ORJ 221 o 70 tis. Kč 
(C.6.) na ORJ 135, § 5213, pol. 5011 o 14 tis. Kč 
                               § 1014, pol. 5011 o 50 tis. Kč 
                               § 6211, pol. 5011 o 2 tis. Kč 
                               § 6171, pol. 5011 o 235 tis. Kč 
(C.8.) na ORJ 136, § 1014, pol. 5169, org. 4271 o 240 tis. Kč 
                               § 3639, pol. 5171 o 1 340 tis. Kč 
                               § 6171, pol. 5171 o 700 tis. Kč 
na § 1014, pol. 5137, ORJ 130, org. 4271 o 46 tis. Kč (C.9.) 
na § 3722, pol. 5169, ORJ 190 o 116 tis. Kč (C.10) 
(C.11.) na ORJ 190, § 3792, pol. 5139, ÚZ 1030 o 30 tis. Kč 
                                              pol. 5169, ÚZ 1030 o 3 tis. Kč 

- kapitálové výdaje 
(C.1.) na ORJ 230, § 2219, pol. 6121, ÚZ 95, org. 3223 o 1 000 tis. Kč 
                               § 2310, pol. 6121, ÚZ 95, org. 7234 o 100 tis. Kč 
                                                                         org. 7236 o 355 tis. Kč 
                                                                         org. 7292 o 105 tis. Kč 
                                                                         org. 7376 o 40 tis. Kč 
                               § 2310, pol. 6121, org. 7095 o 355 tis. Kč 
                               § 3631, pol. 6121, org. 4352 o 10 tis. Kč 
                               § 3631, pol. 6121, org. 4042 o 60 tis. Kč 
                           
na § 3639, pol. 6130, ORJ 137, org. 8323 o 491 tis. Kč (C.3.) 
(C.14.) na ORJ 230, § 2271, pol. 6121, ÚZ 95, org. 3245 o 1 416 tis. Kč 
                                 § 2271, pol. 6121, org. 5055 o 1 000 tis. Kč 
                                 § 2229, pol. 6121, org. 3211 o 2 500 tis. Kč 
                                 § 2221, pol. 6121, org. 3237 o 1 000 tis. Kč 
                                 § 2221, pol. 6121, org. 3202 o 1 259 tis. Kč 
                                 § 2221, pol. 6121, org. 3195 o 989 tis. Kč 
                                 § 3639, pol. 6121, org. 8006 o 114 tis. Kč 

- neinvestiční transfery 
na § 4350, pol. 5336, ÚZ 104513013, ORJ 180, org. 34 o 2 tis. Kč (C.7.) 
na § 3636, pol. 5331, ORJ 300, org. 87 o 109 tis. Kč 
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- neinvestiční převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje 
na § 6330, pol. 5347, ÚZ 93, ORJ 120, org. 517 o 2 400 tis. Kč (C.15.) 

Městský obvod Hrabová (C.2.) 
- zvýší neinvestiční převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 7608, org. 521 o 53 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje 
na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 7608 o 53 tis. Kč 

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz (C.2.) 
- zvýší neinvestiční převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 7608, org. 502 o 700 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje 
na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 7608 o 700 tis. Kč 

Městský obvod Radvanice a Bartovice (C.2.) 
- zvýší neinvestiční převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 7608, org. 517 o 200 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje 
na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 7608 o 200 tis. Kč 

Městský obvod Vítkovice (C.2.) 
- zvýší neinvestiční převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 7608, org. 507 o 100 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje 
na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 7608 o 100 tis. Kč 

Městský obvod Radvanice a Bartovice (C.15.) 
- sníží neinvestiční převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 93, org. 517 o 2 400 tis. Kč 
- zvýší investiční převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 
na § 6330, pol. 4251, ÚZ 3500, org. 617 o 2 400 tis. Kč 
- sníží běžné výdaje 
na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 93 o 2 400 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje 
na § xxxx, pol. 6xxx, ÚZ 3500, org. 17xxxxx000000 o 2 400 tis. Kč  

  
4) ukládá 
  

vedoucímu odboru financí a rozpočtu 
realizovat schválené rozpočtové opatření 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.07.2020
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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RM_M 49 
Udělení předchozího souhlasu s nabytím dar ů do vlastnictví právnické 
osoby M ěstská nemocnice Ostrava, p říspěvková organizace, 
IČO  0635162, se sídlem Nemocni ční 898/20a, 728 80 Ostrava - Moravská 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 04453/RM1822/65 

(zn.předkl.) 
40 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

v souladu s § 27, odst. 7, písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, o udělení předchozího souhlasu 
s nabytím darů do vlastnictví právnické osoby Městská nemocnice Ostrava, příspěvková 
organizace, IČO 00635162, se sídlem Nemocniční 898/20a, 728 80 Ostrava - Moravská 
Ostrava, v celkové výši 81 577,00 Kč (příloha č. 1 předloženého materiálu) 

  
2) ukládá 
  

náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D., 
vystavit za zřizovatele předchozí souhlas zřizovatele k darovacím smlouvám dle bodu 1) 
tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Mgr. Zdeněk Živčák, MPA, T: 04.08.2020
 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
  

 
RM_M 50 
Návrh na skon čení nájmu bytu č. 13 dohodou a ná vrh na uzav ření 
nájemní smlouvy na byt č. 13 v dom ě na ul. Horní 3032/100, 
Ostrava- Bělský Les. Návrh na skon čení nájmu bytu č. 14 v dom ě 
na ul. Horní 3033/102, Ostrava-B ělský Les, dohodou. 
  
Usnesení číslo: 04454/RM1822/65 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

na straně pronajímatele o uzavření dohody o skončení nájmu bytu č. 13 o velikosti 1+2 
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 
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, rok narození xxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

k datu 3. 8. 2020, 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
  

na straně pronajímatele o uzavření nájemní smlouvy na byt č. 13 o velikosti 1+2 umístěném 
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 žadatelem 

xxxxxxxxxxxxxxxxx, rok narození xxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

na dobu určitou od 4. 8. 2020 do 3. 8. 2021, 

s výší nájemného 4.029,- Kč/měsíc plus zálohy na služby spojené s užíváním bytu, 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu  

  
3) rozhodla 
  

na straně pronajímatele uzavřít dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ev. č. 1852/2020/Mj 
ze dne 30. 6. 2020, jejímž předmětem je pronájem bytu zvláštního určení bezbariérového 
charakteru č. 14 v bytovém domě 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 nájemcem 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, datum narození xxxx, zastoupenou opatrovníkem xxxxxxxxxxxxxxx, 
datum narození xxxx, obě trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

z důvodu ukončení nájemní smlouvy ev. č. 1852/2020/MJ ze dne 30. 6. 2020 před nabytím její 
účinnosti, 

dle přílohy č. 7 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 51 
Přijetí dotace na projekt Ostrava - mod ernizace dohledových pracoviš ť 
kamerového systému v rámci Programu prevence krimin ality na místní 
úrovni 2019 II. kolo 
  
Usnesení číslo: 04455/RM1822/65 

(zn.předkl.) 
86 

  
Rada města 
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 1) rozhodla 
  

o přijetí státní dotace od poskytovatele Ministerstvo vnitra, Nad štolou 3, 170 34 
Praha 7,  IČO: 00007064,  na projekt „Ostrava - modernizace dohledových pracovišť 
kamerového systému“ v rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni pro rok 2019 -
II. kolo,  dle podmínek uvedených v příloze č. 1, 2 a 3 a důvodové zprávě předloženého 
materiálu 

  
2) schvaluje 
  financování projektu  „Ostrava - modernizace dohledových pracovišť kamerového systému” 

v rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni pro rok 2019 - II. kolo: 
financování z dotace: 916.000,00 Kč 
spolufinancování města: 102.614,30 Kč 
celkem financování ve výši 1.018.614,30 Kč 

  
3) schvaluje 
  rozpočtové opatření, kterým se 

- z v y š u j í 
ostatní investiční přijaté transfery ze SR 
ORJ 120, pol. 4216, ÚZ 14990,                                                        o    916 tis. Kč 

- s n i ž u j í 
běžné výdaje 
na § 4349, pol. 5169, ÚZ 7109, ORJ 180,                                         o    103 tis. Kč 

- z v y š u j í 
kapitálové výdaje 
na § 4349, pol. 6122, ÚZ 7119, ORG 716, ORJ 270,                         o    103 tis. Kč 
na § 4349, pol. 6122, ÚZ 14990, ORG 716, ORJ 270,                       o    916 tis. Kč 

  
4) ukládá 
  

Magistrátu města Ostravy - odboru financí a rozpočtu 
realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 3) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.07.2020
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  
5) ukládá 
  

Magistrátu města Ostravy - odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
zabezpečit všechny potřebné úkony spojené s realizací a vyhodnocením projektu dle bodů 1) a 2) 
tohoto usnesení 

 Vyřizuje: Mgr. Zdeněk Živčák, MPA, T: 31.01.2021
 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
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RM_M 52 
Návrh na souhlas se stavebními úpravami v pozemku v e vlastnictví 
statutárního m ěsta Ostravy, návrh na uzav ření sm luv o budoucích 
smlouvách o z řízení služebností a návrh na uzav ření nájemních smluv 
s Bytovým družstvem Sokolovská 1184 a Bytovým družs tvem LÍPA 
  
Usnesení číslo: 04456/RM1822/65 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

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

pro: 

Bytové družstvo Sokolovská 1184 
se sídlem: Sokolovská 1184/28, Poruba, 708 00 Ostrava 
IČO: 293 99 343 

v rámci stavby „Stavební úpravy a přístavba bytového domu Sokolovská 1184/28, Poruba, 
708 00 Ostrava” 

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

  
2) rozhodla 
  

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

Bytové družstvo Sokolovská 1184 
se sídlem: Sokolovská 1184/28, Poruba, 708 00 Ostrava 
IČO: 293 99 343 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
3) rozhodla 
  

na straně pronajímatele 
uzavřít nájemní smlouvu k částem pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostrava 
parc. č. 1649/1, ost. plocha - ost. komunikace, o celkové výměře 125 m2, a to část označenou 
v situačním výkresu jako “A” o výměře 101,83 m2 a část označenou v situačním výkresu 
jako “B” o výměře 23,17 m2, (ul. Sokolovská) 
s 
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Bytovým družstvem Sokolovská  1184 
se sídlem: Sokolovská 1184/28, Poruba, 708 00 Ostrava 
IČO: 293 99 343 

za účelem zřízení předsazených, zavěšených, prefabrikovaných lodžií a umístění
staveniště v rámci realizace stavby „Stavební úpravy a přístavba bytového domu 
Sokolovská 1184/28, Poruba, 708 00” za nájemné ve výši 90,- Kč/m2/rok, tj. 11.250, - Kč/ročně, 
na dobu určitou, nejdéle však do 31. 12. 2022, 
dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
4) souhlasí 
  

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

pro: 

Bytové družstvo LÍPA 
se sídlem: Kyjevská 1231/1, Poruba, 708 00 Ostrava 
IČO: 253 77 582 

v rámci stavby „Stavební úpravy a přístavba bytového domu Kyjevská 1231/1 a 1231/3, Poruba, 
708 00 Ostrava” 

dle situačního výkresu, který je přílohou č. 4/1 předloženého materiálu 

  
5) rozhodla 
  

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

Bytové družstvo LÍPA 
se sídlem: Kyjevská 1231/1, Poruba, 708 00 Ostrava 
IČO: 253 77 582 

dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  
6) rozhodla 
  

na straně pronajímatele 
o uzavření nájemní smlouvy k částem pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostrava, 
parc. č. 1649/1, ost. plocha - ost. komunikace, v k. ú. Poruba - sever, obec Ostrava, o celkové 
výměře 295,57 m2, a to část označenou v situačním výkresu jako “A” o výměře 239,20 m2, část 
označenou v situačním výkresu jako “B” o výměře 54,12 m2 a část označenou v situačním 
výkresu jako “C” o výměře 2,25 m2 (ul. Kyjevská) 
s 
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Bytovým družstvem LÍPA 
se sídlem: Kyjevská 1231/1, Poruba, 708 00 
IČO: 253 77 582 
za účelem zřízení předsazených, zavěšených, prefabrikovaných lodžií, umístění staveniště 
a umístění buňky na nářadí a WC v rámci realizace stavby “Stavební úprava a přístavba 
bytového domu Kyjevská 1231/1 a 1231/3, Poruba, 708 00 Ostrava”, za nájemné ve výši          
90,- Kč/m2/rok, tj. 26.601,30 Kč/ročně, na dobu určitou, nejdéle však do 31. 12. 2022, 
dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  
 

RM_VZ 1 
Provedení havarijní opravy hydrantového řadu v areálu výstavišt ě Černá 
louka 
  
Usnesení číslo: 04457/RM1822/65 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na provedení opravy havárie hydrantového řadu 
na trase vedle výstavního pavilonu A v areálu výstaviště Černá louka firmě Ostravské vodovody 
a kanalizace a.s., se sídlem Nádražní 3114/28, Ostrava 702 00, IČO: 45193673, a to za cenu 
nejvýše přípustnou ve výši 298 691,- Kč bez DPH 

  
2) zmocňuje 
  

vedoucího odboru hospodářské správy 
k podpisu objednávky dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. René Bartoš, T: 30.07.2020
 vedoucí odboru hospodářské správy 
  

 
RM_VZ 2 
Veřejná zakázka „Revitalizace vodní plochy Radvanice”,  poř. č. 78/2020 
  
Usnesení číslo: 04458/RM1822/65 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
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1) rozhodla 
  

o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na realizaci stavby 
“Revitalizace vodní plochy Radvanice” v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu s: 

STAMEX spol. s.r.o. 
se dílem: č. p. 8, 747 44 Březová 
IČO: 64084256 

za cenu nejvýše přípustnou 4 231 391,53 Kč bez DPH  

  
 

RM_VZ 3 
Veřejná zakázka „Ú ČOV OSTRAVA Mechanické zahušt ění přebyte čného 
kalu (PD+IČ+AD)”, po ř. č. 92/2020 
  
Usnesení číslo: 04459/RM1822/65 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o výběru dodavatele a uzavření smlouvy o dílo a smlouvy příkazní k veřejné zakázce malého 
rozsahu na vypracování projektových dokumentací a zajištění souvisejících činností 
v rámci  přípravy stavby „ÚČOV OSTRAVA Mechanické zahuštění přebytečného kalu” v k. ú. 
Přívoz, obec Ostrava dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 

MPA ProjektStav s.r.o. 
se sídlem: Ocelářská 340/8, Vítkovice, 703 00 Ostrava 
IČO: 28634403 

za cenu nejvýše přípustnou 942.000,- Kč bez DPH 

  
 

RM_VZ 4 
Návrh na zadání v eřejné zakázky malého rozsahu a uzav ření smlouvy 
o dílo Rekonstrukce zdroje tepla objektu Mate řská škola Slezská 
Ostrava, Požární 8/61, 713 00 Ostrava-He řmanice 
  
Usnesení číslo: 04460/RM1822/65 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zadání zakázky malého rozsahu a o uzavření smlouvy o dílo na rekonstrukci zdroje tepla –
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plynové kotelny v objektu Mateřská škola Slezská Ostrava, Požární 8/61, 713 00 
Ostrava-Heřmanice se společností ELETA tepelná čerpadla, s.r.o., Štramberská 515/45, 703 00 
Ostrava – Hulváky, IČO: 05675375, za cenu nejvýše přípustnou 263.976,96 Kč bez DPH 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_VZ 5 
Návrh na zadání ve řejné zakázky malého rozsahu na provedení opravy 
místní komunikace a propustku na pozemku parc. č. 484, v k. ú. 
Bobrovníky 
  
Usnesení číslo: 04461/RM1822/65 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na provedení opravy místní komunikace a propustku 
na pozemku parc. č. 484 v k. ú. Bobrovníky, společnosti Ostravské komunikace a.s., se sídlem 
Novoveská 1266/25, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory, IČO: 25396544, za cenu nejvýše 
přípustnou ve výši 178 893,00 Kč bez DPH 

  
2) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se: 

- zvyšují běžné výdaje § 2212, pol. 5171, ORJ 136 o 217 000,00 Kč 

- snižují běžné výdaje § 1014, pol. 5169, ORJ 136, ORG 4271 o 217 000,00 Kč 

  
3) svěřuje 
  

pravomoc Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím vedoucího odboru hospodářské 
správy podepsal objednávku dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. René Bartoš, T: 14.08.2020
 vedoucí odboru hospodářské správy 
  
4) ukládá 
  

vedoucímu odboru financí a rozpočtu 
realizovat schválené rozpočtové opatření 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.07.2020
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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RM_VZ 6 
Veřejná zakázka „D ům kultury Poklad - interiér”, po ř. č. 088/2020 
  
Usnesení číslo: 04462/RM1822/65 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

vyzvat dodavatele k podání nabídek v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, v platném  znění, na dodávku a instalaci vybavení interiéru 
pro stavbu „Rekonstrukce a modernizace Domu kultury Poklad“ v Ostravě - Porubě, k. ú. 
Poruba, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) jmenuje 
  

hodnotící komisi ve složení   

členové:   
1. Mgr. Zuzana Bajgarová - náměstkyně primátora 
2. Ing. Jan Šrámek - odbor investiční  
3. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 
4. Ing. Eva Seborská - odbor veřejných zakázek 
5. Ing. Lucie Baránková Vilamová, Ph.D. - AKORD & POKLAD, s.r.o. 
6. Mgr. Bc. Darina Daňková, MBA - AKORD & POKLAD, s.r.o. 

náhradníci:   
1. Mgr. Radim Babinec - náměstek primátora   
2. Ing. Renáta Žáčková, DiS. - odbor investiční 
3. Mgr. Vladimír Plutko - odbor legislativní a právní 
4. Ing. Tomáš Smolík - odbor veřejných zakázek 
5. Eliška Konieczná - AKORD & POKLAD, s.r.o. 
6. Michal Kubíček - AKORD & POKLAD, s.r.o. 

  
3) ukládá 
  

vedoucí odboru veřejných zakázek 
zabezpečit veškeré potřebné úkony této veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 31.01.2021
 vedoucí odboru veřejných zakázek 
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4) zmocňuje 
  

vedoucí odboru veřejných zakázek 
k podpisu veškerých dokumentů souvisejících s touto veřejnou zakázkou s výjimkou podpisu 
smlouvy a rozhodnutí o námitkách 

  
 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 31.01.2021
 vedoucí odboru veřejných zakázek 
  

 
RM_VZ 7 
Veřejná zakázka „Dodávka vodom ěrů 2021”, po ř. č. 099/2020 
  
Usnesení číslo: 04463/RM1822/65 

(zn.předkl.) 
08 

  
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 dodávku vodoměrů 
pro rok 2021 v rozsahu dle předloženého materiálu 

  
2) jmenuje 
  

hodnotící komisi ve složení 

členové: 

Mgr. Radim Babinec - náměstek primátora 
Ing. Eva Seborská - odbor veřejných zakázek 
Ing. Ladislav Rožnai - odbor majetkový 
Ing. David Kutý, MBA - OVAK a.s. 
Ing. Peter Ostrák - OVAK a.s. 
Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 

náhradníci: 

Mgr. Kateřina Šebestová - náměstkyně primátora 
Ing. Tomáš Smolík - odbor veřejných zakázek 
Jana Uhlářová - odbor majetkový 
Ing. Tomáš Hruška - OVAK a.s. 
Ing. Ondřej Baroň - OVAK a.s. 
Mgr. Vladimír Plutko - odbor legislativní a právní 
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3) ukládá 
  

vedoucí odboru veřejných zakázek 
zabezpečit veškeré potřebné úkony této veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 31.12.2020
 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: 31.12.2020
 vedoucí odboru veřejných zakázek 
  

 
RM_VZ 8 
Dodatek č. 1 ke kupní smlouv ě na dodávku 30 ks notebook ů 
od spole čnosti DILERIS a.s. 
  
Usnesení číslo: 04464/RM1822/65 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření Dodatku č. 1 ke kupní smlouvě se společností 
DILERIS a.s., se sídlem: Novoveská 1262/95, 709 00 Ostrava, IČO: 26828677  
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_VZ 9 
Veřejná zakázka „Nákup kancelá řských pot řeb pro resort statutárního 
města Ostravy - 2020 - 2022“ po ř. č. 73/2020 
  
Usnesení číslo: 04465/RM1822/65 

(zn.předkl.) 
84 

  
k usnesení č. 03780/RM1822/57 
  
Rada města 
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1) rozhodla 
  

na základě zprávy o hodnocení nabídek, která je přílohou č. 1 předloženého materiálu, o výběru 
dodavatele a uzavření rámcové dohody na dodávky kancelářských potřeb, dle přílohy č. 3 
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 s účastníkem:

ASTRA kancelářské potřeby s.r.o. 
IČO: 277 91 661 
se sídlem: Kosmonautů 670/68, 734 01 Karviná 

za nejvýše přípustné jednotkové ceny bez DPH předložené účastníkem v elektronické aukci 

  
 

RM_VZ 10 
VZMR dodávka magnetopáskové knihovny a komponent ů 
od spole čnosti KLARI s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 04466/RM1822/65 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření Kupní smlouvy se společností KLARI s.r.o. 
se sídlem: Antala Staška 2027/77, 140 00 Praha 4, IČO: 24756679, za cenu nejvýše přípustnou 
1 980 000,- Kč bez DPH dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_VZ 11 
Veřejná zakázka „Propojení Nová Pivovarská - Karolina - 2. etapa 
Univerzitní (PD+AD+I Č)”, po ř. č. 096/2020 
  
Usnesení číslo: 04467/RM1822/65 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

vyzvat dodavatele k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona 
č.  34/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na vypracování projektových 
podkladů a zajištění souvisejících činností v rámci přípravy a realizace stavby „Propojení Nová 
Pivovarská - Karolina - 2. etapa Univerzitní”, v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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2) jmenuje 
  

hodnotící komisi ve složení 

členové: 
1. Mgr. Zuzana Bajgarová - náměstkyně primátora 
2. Mgr. Radim Babinec - náměstek primátora 
3. Ing. Jan Šrámek - odbor investiční 
4. Ing. Eva Seborská - odbor veřejných zakázek 
5. Mgr. Vladimír Plutko - odbor legislativní a právní 

náhradníci: 
1. Mgr. Kateřina Šebestová - náměstkyně primátora 
2. Ing. František Kolařík - člen ZM 
3. Mgr. Kateřina Zahrajová - odbor investiční 
4. Ing. Tomáš Smolík - odbor veřejných zakázek 
5. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 

  
3) ukládá 
  

vedoucí odboru veřejných zakázek 
zabezpečit veškeré potřebné úkony této veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 30.11.2020
 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: 30.11.2020
 vedoucí odboru veřejných zakázek 
  

 
RM_VZ 12 
„Oprava vodovodu na ul. K Hájku - TDS + BOZP” návrh  na uzav ření 
smlouvy o dílo a smlouvy p říkazní k ve řejné zakázce malého rozsahu 
  
Usnesení číslo: 04468/RM1822/65 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
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1) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření Smlouvy o dílo a smlouvy příkazní 
na výkon technického dozoru stavebníka a výkon koordinátora BOZP vč. zpracování Plánu 
BOZP při realizaci stavby „Oprava litinového vodovodu DN 80 a DN 100 
na ul. K Hájku” se společností: 

After mining, a.s. 

Zámostní 1240/41, 710 00 Ostrava 

IČO: 64618650 

za cenu nejvýše přípustnou 135.000,- Kč bez DPH + DPH v zákonné výši  dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu 

  
 

RM_VZ 13 
Veřejná zakázka „Transformace Domova Barevný sv ět II - interiér”, 
poř. č. 106/2020 
  
Usnesení číslo: 04469/RM1822/65 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

vyzvat dodavatele k podání nabídek v otevřeném řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na dodávku a instalaci vybavení pro novostavby 
objektů domova pro osoby se zdravotním postižením v rámci projektu „Transformace 
Domova Barevný svět II” v rozsahu dle předloženého materiálu 

  
2) jmenuje 
  

hodnotící komisi ve složení 

 
členové: 
 
1. Mgr. Zuzana Bajgarová - náměstkyně primátora 
2. Ing. Jan Šrámek - odbor investiční 
3. Bc. Jan Ševčík, DiS. - odbor strategického rozvoje 
4. Ing. Eva Seborská - odbor veřejných zakázek 
5. Mgr. Vladimír Plutko - odbor legislativní a právní 
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náhradníci: 
 
1. Mgr. Radim Babinec - náměstek primátora 
2. Ing. Renáta Žáčková, DiS. - odbor investiční 
3. Ing. Lenka Labajová - odbor strategického rozvoje 
4. Ing. Tomáš Smolík - odbor veřejných zakázek 
5. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 

  
3) schvaluje 
  

účast zástupce Centra pro regionální rozvoj České republiky jako pozorovatele (bez práva hlasu) 
na kterémkoliv jednání v rámci zadávacího řízení k veřejné zakázce „Transformace 
Domova Barevný svět II - interiér” 

  
4) ukládá 
  

vedoucí odboru veřejných zakázek 
zabezpečit veškeré potřebné úkony této veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 30.11.2020
 vedoucí odboru veřejných zakázek 
  
5) zmocňuje 
  

vedoucí odboru veřejných zakázek 
k podpisu veškerých dokumentů souvisejících s touto veřejnou zakázkou s výjimkou podpisu 
smlouvy a rozhodnutí o námitkách 

  
 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 30.11.2020
 vedoucí odboru veřejných zakázek 
  

 
RM_VZ 14 
Návrh na zadání ve řejné zakázky malého rozsahu na vým ěnu 
odvod ňovacích žlab ů na Prokešov ě náměstí 
  
Usnesení číslo: 04470/RM1822/65 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
 

 

 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

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

Strana 56/57 
  

1) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a vystavení objednávky na výměnu odvodňovacího 
žlabu na Prokešově náměstí zhotoviteli Ostravské komunikace, a.s., IČO: 25396544, 
Novoveská 1266/25, Ostrava  709 00, za cenu nejvýše přípustnou 289.139,- Kč bez DPH 

  
2) zmocňuje 
  

vedoucího odboru hospodářské správy 
k podpisu objednávky dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. René Bartoš, T: 11.08.2020
 vedoucí odboru hospodářské správy 
  

 
RM_VZ 15 
Smlouva na realizaci památníku ob ětem st řelby ve FNO 
  
Usnesení číslo: 04471/RM1822/65 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření  Smlouvy na realizaci památníku obětem 
střelby mezi statutárním městem Ostrava, se sídlem Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, 
IČO:00845451, a společností MOVEL DESIGN s.r.o., se sídlem: Bohumínská 437/42, 710 00 
Ostrava, IČO: 03384586, dle přílohy číslo 1-4 předloženého materiálu 

  
2) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se 

snižují kapitálové výdaje 

na § 6409, pol. 6901, ORJ 230 o 1 808 000 Kč 

a 

zvyšují kapitálové výdaje 

na § 3326, pol. 6121, ORJ 200 o 1 808 000 Kč 
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3) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.08.2020
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  

 
 

 


