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Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 11.08.2020 
  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název zn.předkl. 

04472/RM1822/66 RM_M 0 Schválení programu 66. schůze rady města konané 

dne 11.08.2020 

35 

04473/RM1822/66 RM_M 1 Návrh na svěření majetku městským obvodům 

Michálkovice a Slezská Ostrava 

08 

04474/RM1822/66 RM_M 2 Návrh na předání vodohospodářských staveb do 

nájmu spol. Ostravské vodárny a kanalizace a.s., 

navýšení hodnoty vodohospodářského majetku 

statutárního města Ostravy o realizované 

technické zhodnocení a záměr pronájmu 

08 

04475/RM1822/66 RM_M 3 Předchozí souhlas rady města ke smlouvě 

o spolupráci 

50 

04476/RM1822/66 RM_M 4 Návrh na změnu zástupce předsedy likvidační 

komise vodohospodářského majetku statutárního 

města Ostravy pronajatého Ostravským vodárnám 

a kanalizacím a.s. 

08 

04477/RM1822/66 RM_M 5 Návrh na uzavření dohody o úhradě za 

bezesmluvní užívání nebytových prostor 

v k.ú. Přívoz (areál Wattova) 

08 

04478/RM1822/66 RM_M 6 Návrh na záměr města prodat pozemek 

v k.ú. Lhotka u Ostravy, obec Ostrava 

08 

04479/RM1822/66 RM_M 7 Úhrada za dálkové kreditování frankovacích strojů 84 

04480/RM1822/66 RM_M 8 Návrh na svěření osobního automobilu městskému 

obvodu Svinov 

25 

04481/RM1822/66 RM_M 9 Návrh na uzavření smlouvy o nájmu psa k výkonu 

služby u Městské policie Ostrava 

25 

04482/RM1822/66 RM_M 10 Souhlas s umístěním volebního okrsku č. 19023 

v prostorách v budově na pozemku parc. 

č. 3238/3, k. ú. Slezská Ostrava a jejich 

bezúplatné užívání 

08 

04483/RM1822/66 RM_M 11 Návrh na poskytnutí finančního daru za účelem 

podpory kampaně “NA DŘEŇ TOUR 2020” 

právnické osobě ALMA MATER, zapsaný spolek 

86 

04484/RM1822/66 RM_M 12 Návrh na souhlas s umístěním vedení NN a VN, 

uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení 

věcného břemene k pozemkům ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy, pro ČEZ 

Distribuce, a.s 

08 

04485/RM1822/66 RM_M 13 Zahájení přípravy a podání žádosti o dotaci pro 

projekt “Výsadba stromů v MOaP v roce 2020” 

50 

04486/RM1822/66 RM_M 14 Návrh na poskytnutí investičních a účelových 

neinvestičních příspěvků příspěvkovým 

organizacím v oblasti sociální péče a zdravotnictví 

86 
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04487/RM1822/66 RM_M 15 Návrh na trvalé odnětí plnění funkcí lesa částí 

pozemků v k.ú. Bobrovníky, obec Hlučín 

a v k.ú. Solanec pod Soláněm, obec Hutisko-

Solanec 

08 

04488/RM1822/66 RM_M 16 Návrh na záměr města prodat nemovitou věc 

v k. ú. Svinov a neprodat nemovité věci 

v k.ú. Stará Plesná a v k.ú. Nová Plesná, vše obec 

Ostrava 

08 

04489/RM1822/66 RM_M 17 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce 

v k.ú. Přívoz (areál Wattova) 

08 

04490/RM1822/66 RM_M 18 Demolice objektů v k.ú. Mošnov - návrh Dodatku 

č. 1 

05 

04491/RM1822/66 RM_M 19 Návrh na souhlas s umístěním reklamních 

poutačů, souhlas s přeložením a zkapacitněním 

stávajícího veřejného vodovodu a návrh na 

uzavření nájemních smluv 

08 

04492/RM1822/66 RM_M 20 Dodatek č. 9 ke smlouvě o podpoře IS GINIS 

č. 1099/2007/MIS/LPO 

83 

04493/RM1822/66 RM_M 21 Návrh na uzavření smlouvy o dílo na realizaci díla 

Terénní a sadové úpravy v areálu bývalých 

kasáren Hranečník” 

05 

04494/RM1822/66 RM_M 22 Návrh na uzavření smlouvy o realizaci přeložky 

rozvodného tepelného zařízení s Veolia Energie 

ČR, a.s. v souvislosti s realizací stavby ORG 3170 

Zastávka MHD Kotva na ul. Výškovická. 

05 

04495/RM1822/66 RM_M 23 Oznámení o projednávání návrhu Zprávy 

o uplatňování Územního plánu Čavisova 

89 

04496/RM1822/66 RM_M 24 Návrh na souhlas se vstupem na pozemky ve 

vlastnictví statutárního města Ostravy za účelem 

provedení inženýrsko-geologických vrtů 

a atmogeochemického průzkumu pro společnost 

GEOoffice, s.r.o. a Green Gas DPB, a.s. 

08 

04497/RM1822/66 RM_M 25 Návrh na odejmutí nemovité věci v k.ú. Slezská 

Ostrava, obec Ostrava, městskému obvodu 

Slezská Ostrava a uzavření dodatku č. 8 ke 

zřizovací listině - Domov pro seniory Kamenec 

08 

04498/RM1822/66 RM_M 26 Pověření vedoucího odboru IT služeb 

a outsourcingu k zajištění úkonů plnění dle smluv 

včetně podpisu objednávek 

83 

04499/RM1822/66 RM_M 27 Předchozí souhlas rady města k nabytí nemovitostí 

do majetku města 

89 

04500/RM1822/66 RM_M 28 Návrh bezúplatně nabýt nemovitou věc 

v k. ú. Hošťálkovice, obec Ostrava 
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04501/RM1822/66 RM_M 29 Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě na 

realizaci stavby “Celkové opravy zdroje tepla 

v objektu Diagnostického centra” 

84 

04502/RM1822/66 RM_M 30 Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo v rámci 

stavby “Stavební úpravy objektu č.p. 75, 

ul. Střelniční” 

05 

04503/RM1822/66 RM_M 31 Udělení předchozího souhlasu s nabytím 

peněžních darů do vlastnictví právnické osoby 

Domov pro seniory Iris, Ostrava-Mariánské Hory, 

příspěvková organizace, IČO 70631824, se sídlem 

Rybářská 1223/13, 709 00 Ostrava - Mariánské 

Hory 

41 

04504/RM1822/66 RM_M 32 Návrh na vydání předchozího souhlasu k prodeji 

nemovitého majetku městským obvodem Ostrava-

Jih a městským obvodem Moravská Ostrava a 

Přívoz 

08 

04505/RM1822/66 RM_M 33 Kontrola plnění usnesení rady města za období 

únor a březen 2020 

28 

04506/RM1822/66 RM_M 35 Prodej podílových listů Sporobond emitenta Erste 

Asset Management, nabytých po Z. S. 

a podílových listů Konzervativní Mix FF taktéž 

emitenta Erste Asset Management, nabytých po 

L. J. 

07 

04507/RM1822/66 RM_M 36 Pověření člena zastupitelstva města pana 

Ing. Otakara Šimíka k přijímání projevu vůle 

snoubenců, že spolu vstupují do manželství, 

a stanovení užívání závěsného odznaku se státním 

znakem České republiky při významných 

příležitostech a občanských obřadech ve správním 

obvodu statutárního města Ostravy tímto členem 

zastupitelstva města. 

21 

04508/RM1822/66 RM_M 37 Dohoda o narovnání ve věci úhrady smluvní 

pokuty ze strany společnosti TLAMKA s.r.o. za 

pozdní dodání vozidel na elektrický pohon pro 

potřeby Městské policie Ostrava 

28 

04509/RM1822/66 RM_M 38 Návrh směnit nemovité věci v k. ú. Výškovice u 

Ostravy, obec Ostrava, návrh svěřit nemovité věci 

městskému obvodu Ostrava-Jih, návrh na uzavření 

Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 

inženýrské sítě 

08 

04510/RM1822/66 RM_M 39 Návrh na udělení souhlasu se změnami na 

nemovitém majetku 

41 
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04511/RM1822/66 RM_M 40 Návrh na souhlas s umístěním inženýrských sítí 

a zpevněné plochy do pozemků ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy, návrh na uzavření 

smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 

a návrh na uzavření nájemní smlouvy s Ptáček - 

správa, a.s. 

08 

04512/RM1822/66 RM_M 41 Návrh na souhlas se stavební úpravou v pozemku 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, návrh na 

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 

služebnosti a návrh na uzavření nájemní smlouvy 

s Bytovým družstvem Kyjevská 1225 

08 

04513/RM1822/66 RM_M 42 Návrh na souhlas s uzavřením dohod 

č. 970/PR/NJ/2016 a č. 971/PR/NJ/2016 

s Ředitelstvím silnic a dálnic České republiky, 

státní příspěvkovou organizací na souhlas 

s navrženými úpravami a přeložkami stavebních 

objektů ve vlastnictví statutárního města Ostravy 

v k. ú. Mošnov, obec Mošnov 

08 

04514/RM1822/66 RM_M 43 Návrh na poskytnutí dvou investičních příspěvků 

právnické osobě Městská nemocnice Ostrava, 

příspěvková organizace, z Fondu pro rozvoj 

Městské nemocnice Ostrava 

40 

04515/RM1822/66 RM_M 44 Návrh na uzavření smlouvy o vypořádání závazků 08 

04516/RM1822/66 RM_M 46 Rozsudek soudu první instance ve věci žaloby 

vůči AMÁDEUS REAL, a. s., plný úspěch ve věci 

o 64.370.512,83 Kč 

28 

04517/RM1822/66 RM_M 47 Úprava rozpočtu 07 

04518/RM1822/66 RM_M 48 Návrh na souhlas s úpravou stávajících 

tramvajových tratí a s umístěním protihlukové 

stěny, návrh na uzavření smluv o výpůjčce, návrh 

na uzavření dodatku č. 2 

08 

04519/RM1822/66 RM_M 49 „Rekonstrukce vodovodu a kanalizace 

ul. Moravská”. Návrh na uzavření Dodatku č.1 ke 

Smlouvě o dílo 1517/2019/OI/VZKÚ 

05 

04520/RM1822/66 RM_M 50 Návrh na uzavření dodatku č. 1 k nájemní 

smlouvě na část budovy č. p. 1183, která je 

součástí pozemku parc. č. 3083 v k. ú. Moravská 

Ostrava, obec Ostrava 

08 

04521/RM1822/66 RM_M 51 Návrh na záměr města pronajmout části pozemků 

v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava 

08 
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04522/RM1822/66 RM_M 52 Návrh na zřízení služebnosti, uzavření smlouvy 

o zřízení služebnosti, návrh na souhlas 

s umístěním stavby a uzavření smlouvy o budoucí 

smlouvě o zřízení služebnosti se společností 

CETIN a.s. 

08 

04523/RM1822/66 RM_M 53 Revitalizace areálu bývalých kasáren Hranečník - 

oplocení areálu - návrh Dodatku č.3 

05 

04524/RM1822/66 RM_M 54 Návrh na uzavření dodatku č. 1 k nájemní 

smlouvě na pronájem bytu č. 11 v domě na 

ul. Horní 3032/100, Ostrava-Bělský Les. 

08 

04525/RM1822/66 RM_M 55 Návrh na zřízení služebnosti a uzavření smlouvy 

o zřízení služebnosti 

08 

04526/RM1822/66 RM_M 56 Návrh na uzavření dodatku č. 19 ke zřizovací 

listině příspěvkové organizace Čtyřlístek - 

centrum pro osoby se zdravotním postižením 

Ostrava 

08 

04527/RM1822/66 RM_M 57 Návrh na uzavření Smluv o budoucích smlouvách 

o zřízení služebnosti inženýrské sítě v souvislosti 

se stavbami zahrnutými do kapitálového rozpočtu 

statutárního města Ostravy 

05 

04528/RM1822/66 RM_M 58 Návrh dohody o ukončení smluvního vztahu 

založeného smlouvou o dílo a smlouvou příkazní 

č. 3618/2018/OI/VZKÚ 

05 

04529/RM1822/66 RM_M 59 Návrh na uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo 

akce “M - Ostrava - Sportovní hala v Krásném 

Poli” 

05 

04530/RM1822/66 RM_M 60 Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na 

realizaci stavby “Výstavba nového kampusu na 

Černé louce” 

05 

04531/RM1822/66 RM_M 61 Schválení vystavení objednávky na nákup 

záchranné seskokové matrace pro jednotku sboru 

dobrovolných hasičů Ostrava - Radvanice 

01 

04532/RM1822/66 RM_M 62 Návrh na uzavření smlouvy o dílo na realizaci díla 

Svinovský park 

05 

04533/RM1822/66 RM_M 63 Souhlas se změnou Zásad činnosti Czech 

Convention Bureau 

38 

04534/RM1822/66 RM_M 64 Návrh na uzavření dohody o plné moci se 

společností Černá louka s.r.o. 

08 

04535/RM1822/66 RM_M 65 Návrh na uzavření Smlouvy o dílo k vypracování 

„Vyhodnocení záměru statutárního města Ostravy 

na revitalizaci lokality Bedřiška z hlediska 

rezidenční segregace“ 

86 

04536/RM1822/66 RM_M 66 Smlouva o poskytnutí právních služeb 05 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 7/77  
 

 

04537/RM1822/66 RM_M 67 Návrh na záměr města pronajmout pozemek 

v k. ú. Hrušov, obec Ostrava a části pozemků 

v k. ú. Vítkovice a v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec 

Ostrava 

08 

04538/RM1822/66 RM_MZP 1 Periodické hodnocení ředitelky Firemní školky 

města Ostravy, p.o. - jmenování hodnotící komise 

38 

04539/RM1822/66 RM_MZP 2 Návrh na úpravu platů ředitelů příspěvkových 

organizací zřízených statutárním městem Ostrava 

v oblasti školství 

31 

04540/RM1822/66 RM_MZP 3 Další postup ve věci řízení u Úřadu pro ochranu 

hospodářské soutěže 

07 

04541/RM1822/66 RM_VZ 1 Veřejná zakázka “Nákup rotátorů”, poř. 

č. 093/2020 

84 

04542/RM1822/66 RM_VZ 3 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 

a uzavření Smlouvy příkazní na TDS při akci 

Odvádění intravilánových vod přečerpaných 

Povodňovou čerpací stanicí Žabník 

05 

04543/RM1822/66 RM_VZ 4 Veřejná zakázka “Odvádění intravilánových vod 

z PČS Žabník”, poř. č. 97/2020 

05 

04544/RM1822/66 RM_VZ 5 Kontejnérová stání na území města Ostravy - 

výkon TDS a BOZP 

05 

04545/RM1822/66 RM_VZ 6 Revitalizace vodní plochy Radvanice - výkon 

TDS a BOZP 

05 

04546/RM1822/66 RM_VZ 7 Veřejná zakázka “SPZ Mošnov TI - II. etapa, 

plynárenská zařízení”, poř. č. 112/2020 

05 

04547/RM1822/66 RM_VZ 8 “Nové Lauby” - objednávka na provedení 

hydrogeologického průzkumu 

05 

04548/RM1822/66 RM_VZ 9 Veřejná zakázka “Bartovice, rekonstrukce 

vodovodu ul. Za Ještěrkou - PD+AD+IČ”, 

poř. č. 101/2020 

05 

04549/RM1822/66 RM_VZ 10 Veřejná zakázka “Rekonstrukce vodovodu 

a kanalizace ul. Sadová - pasportizace 

a monitoring”, poř. č. 113/2020 

05 

04550/RM1822/66 RM_VZ 11 Veřejná zakázka “Rekonstrukce podchodu pod 

ul. Místeckou (PD+AD+IČ)”, poř. č. 107/2020 

05 

04551/RM1822/66 RM_VZ 12 Veřejná zakázka “Transformace Domova Barevný 

svět II - interiér”, poř. č. 106/2020 

05 

04552/RM1822/66 RM_VZ 13 Veřejná zakázka „Nákup ochranných zdravotních 

pomůcek 2020“ poř. č. 95/2020 

84 

04553/RM1822/66 RM_VZ 14 Návrh na zadání zakázky malého rozsahu 

a uzavření objednávky na provedení průzkumných 

prací pro primární okruh tepelných čerpadel země 

– voda v souvislosti se stavbou ORG 8230 

Koncertní hala města Ostravy 

05 
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Materiály, které byly staženy: 
  

 Materiál 
  

Název zn.předkl. 

  RM_M 34 Žádost L.D. o prominutí dluhu ve výši 

68.553,40 Kč vůči statutárnímu městu Ostrava za 

uznané dlužné nájemné Restaurace Spolek, spol. 

s r.o. 

07 

  RM_M 45 Plán oprav v domech Zapletalova č. 1947/1, 

1937/3, 1938/5 a 1939/7, Slezská Ostrava 

08 

  RM_VZ 2 Návrh na uzavření smlouvy příkazní 

2080/2020/OI “Stavební úpravy v areálu jatka II 

(TDS+BOZP)” 

05 
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RM_M 0 
Schválení programu 66. schůze rady města konané dne 11.08.2020 
  
Usnesení číslo: 04472/RM1822/66 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
program 66. schůze rady města konané dne 11.08.2020 

  

 
RM_M 1 
Návrh na svěření majetku městským obvodům Michálkovice a Slezská 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 04473/RM1822/66 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

   

zastupitelstvu města 

 

vyhradit si rozhodnutí označit níže uvedený majetek statutárního města Ostravy jakožto 

majetek svěřený dle ust. čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky města Ostravy 

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

 

a) městskému obvodu Michálkovice: 

 

Obslužnou komunikaci č. 1 umístěnou na pozemcích  dle přílohy č. 1A, 1B předloženého 

materiálu, a to: 

- p. p. č. 284/13 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

- p. p. č. 284/15 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

- p. p. č. 608 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

pozemky v k. ú. Michálkovice, obec Ostrava, 

- p. p. č. 4879/33 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

pozemek v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava. 

 

Pozemek p. p. č. 284/15 - ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Michálkovice, obec 

Ostrava pod obslužnou komunikací č. 1. 

 

b) městskému obvodu Slezská Ostrava: 

 

Obslužnou komunikaci č. 2 umístěnou na pozemcích v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, dle 

přílohy č. 2A, 2B předloženého materiálu, a to: 
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- parc. č. 4815 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

- parc. č. 4879/31 - ostatní plocha, ostatní komunikace. 

 

Pozemek parc. č. 4879/31 - ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Slezská Ostrava, obec 

Ostrava, pod obslužnou komunikací č. 2.   

 

  

2) doporučuje 

   

zastupitelstvu města 

 

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

obvodu Michálkovice a městskému obvodu Slezská Ostrava dle ust. čl. 9 odst. 1 písm. b) 

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

 

  

3) svěřuje 

  
pravomoc Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím vedoucího odboru 

majetkového podepsal předávací protokol dle bodu 1)  tohoto usnesení a přílohy č. 5 

a č. 6 předloženého materiálu za podmínky, že zastupitelstvo města rozhodne o svěření 

majetku městskému obvodu Michálkovice a městskému obvodu Slezská Ostrava 

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 18.09.2020 

 vedoucí odboru majetkového 

  
4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi  

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 16.09.2020 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 2 
Návrh na předání vodohospodářských staveb do nájmu spol. Ostravské 
vodárny a kanalizace a.s., navýšení hodnoty vodohospodářského 
majetku statutárního města Ostravy o realizované technické 
zhodnocení a záměr pronájmu 
  
Usnesení číslo: 04474/RM1822/66 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
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1) rozhodla 

   

o předání vodohospodářských staveb ve vlastnictví statutárního města Ostrava v celkové 

pořizovací ceně 5.908.472,57 Kč v rámci Koncesní smlouvy ev. č. 05691/2000/LPO ze dne 

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

a kanalizace a.s. 

 

I. Dokončené investiční akce statutárního města Ostrava v celkové pořizovací ceně 

4.385.174,10 Kč, 

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

délky 116,25 m , která je uložena v pozemcích parc. č. 227/40, parc. č. 227/37, parc. č. 227/1 

vše v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava. Stavba byla kolaudována kolaudačním souhlasem 

č. 20/20/VH/K ze dne 5. 3. 2020 a vybudována v rámci stavby “Rekonstrukce kanalizace 

Mariánské Hory a Hulváky ul. Kremličkova”, ORG 7315, v pořizovací ceně 3.081.642,00 Kč. 

- Kanalizační stoka S DN 300 včetně 1 kusu kanalizační šachty DN 1000 celkové délky              

48,46 m a vodovodní řad “A” PE 100 D 90 včetně 1 kusu podzemního hydrantu DN 80 

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

Ostrava. Stavba byla kolaudována kolaudačním souhlasem č. 22/20/VH/K  ze dne 9. 3. 2020 

a vybudována v rámci stavby “Stavba vodovodu a kanalizace ul. Potoky”, ORG 7417, 

v pořizovací ceně 1.303.532,10 Kč. 

 

II. Dlouhodobý hmotný majetek v celkové pořizovací ceně 786.943,84 Kč, 

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

1. 6. 2020 od fyzických osob - vodovodní řad PE 100 D 90 včetně 1 kusu podzemního 

hydrantu DN 80 celkové délky 141,20 m, v pořizovací ceně 310.337,84 Kč  a splaškovou 

kanalizaci PE 100 D 63 a gravitační PP SN 16 včetně  2 kusů kanalizačních šachet DN 1000 

celkové délky 148 m, v pořizovací ceně 476.606,00 Kč, které jsou uloženy v pozemcích 

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

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

souhlasem č. 156/19/VH/K ze dne 29. 11. 2019 a vybudovány v rámci stavby “Rodinné domy 

Nová Bělá - technická infrastruktura”. 

 

III. Dlouhodobý drobný hmotný majetek v celkové pořizovací ceně 629.780,00 Kč, 

statutární město Ostrava nabylo kupní smlouvou ev. č. 1155/2020/MJ ze dne 24. 4. 2020 od 

společnosti Water & Heat Systems, s.r.o. - č. dokladu 200394 - vodoměry 260 kusů 

 

IV. Dlouhodobý drobný hmotný majetek v celkové pořizovací ceně 106.574,63 Kč, 

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

vodárny a kanalizace a.s.: 

- č. dokladu FVR182374 -navrtávací pásy, domovní uzávěry a kanalizační odbočky za           

období 6/2020. 

  

2) rozhodla 

   

o navýšení hodnoty vodohospodářského majetku statutárního města Ostrava, který má 
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společnost Ostravské vodárny a kanalizace a.s. již v nájmu, o realizované technické 

zhodnocení v souladu s Koncesní smlouvou, a to: 

 

- o celkovou částku 2.835.176,00 Kč, 

v Ústřední čistírně odpadních vod v Ostravě - Přívoze byly na výtlačném potrubí osazeny 2 

kusy mezipřírubových nožových šoupátek DN 1200 s elektropohonem AUMA SA, byly 

navařeny na každém potrubí DN 1200 v šachtě před a za šoupětem DN 1200 spodní vypouštění 

potrubí se šoupětem DN 100 a potrubí ukončeno koncovkou A110 pro připojení fekální hadice. 

Po osazení nožových šoupátek byla provedena demontáž stropní desky stávající šachty a 

následně zpětná montáž, obnova hydroizolace a povrch byl zapraven betonovou mazaninou. 

Došlo k instalaci souvisejících rozvodů elektro a systému řízení technologických postupů, 

inventární číslo majetku 187957,187958, 

 

technické zhodnocení bylo zrealizováno v rámci stavby “ÚČOV rekonstrukce nožových 

uzávěrů z odtokové komory ČSMPV v Ostravě”, ORG 7404, v k. ú. Přívoz, obec Ostrava. 

- o celkovou částku 2.707.042,89 Kč, 

v Čerpací stanici odpadních vod Heřmanice I - byly osazeny na nátokovém potrubí strojně 

stírané česle v nově vybudované betonové jímce o rozměrech 200 x 600 x 2760. U dosazovací 

nádrže došlo k osazení dvouplášťového PE zásobníku na síran železitý včetně dávkovacího 

čerpadla a potrubí DN 10. PE zásobník je umístěn na monolitický základ. Byl opraven  

přístupový chodník ke stávajícímu schodišti. Nově instalované stroje a zařízení byly napojeny 

na stávající rozvody elektro a systém řízení technologických postupů včetně doplnění 

vizualizace a ovládacích prvků v řídicím systému, inventární číslo majetku 187961, 187962, 

187963, 187964, 

 

technické zhodnocení bylo zrealizováno v rámci stavby “!ČOV Heřmanice I - strojní česle”, 

ORG 7331, v k. ú. Heřmanice, obec Ostrava. 

 

  

3) rozhodla 

  
o záměru statutárního města Ostrava pronajmout vodohospodářské stavby ve vlastnictví 

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

 

I. Dokončené investiční akce statutárního města Ostrava, 

- Stoka A DN 400, DN 500 celkové délky 253,23 m včetně 7 kusů kanalizačních šachet DN 

1500 s přechodem DN 1000, stoka A1 DN 300 celkové délky  24,40 m včetně 1 kusu 

kanalizační šachty DN 1000, stoka B DN 300, DN 400, DN 500, DN 600 celkové délky 225, 

10 m včetně 6 kusů kanalizačních šachet DN 1500 s přechodem DN 1000, stoka C DN 300 

celkové délky 25,58 m včetně 1 kusu kanalizační šachty DN 1200 s přechodem DN 1000 

uložené v pozemcích parc. č. 2045/3, parc. č. 2045/16, parc. č. 2045/17, parc. č. 3606/1, vše 

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava. Stavba byla kolaudována kolaudačním souhlasem 

č. 15/20/VH/K ze dne 16. 4. 2020. 
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4) svěřuje 

   

pravomoc Magistrátu města Ostravy,  

aby prostřednictvím vedoucího odboru majetkového podepsal předávací protokoly dle bodu 1) 

a 2) návrhu usnesení 

 

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 14.08.2020 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 3 
Předchozí souhlas rady města ke smlouvě o spolupráci 
  
Usnesení číslo: 04475/RM1822/66 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) bere na vědomí 

  
informace o poskytování poradenských a sociálních služeb v Komunitním centru - VŠICHNI 

SPOLU dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

2) uděluje 

  
podle článku 7, odst. (9), písm. c) obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, statut města Ostravy, 

ve znění pozdějších změn a doplňků předchozí souhlas s  návrhem Smlouvy o spolupráci 

č. 2020/16/0649 ve znění dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, která má být uzavřena mezi 

statutárním městem Ostrava-městským obvodem Poruba se sídlem Klimkovická 55/28, 708 56 

Ostrava-Poruba, IČO: 00845451 a partnerem Vaše dohoda, z.s., se sídlem Hlavní třída 

1030/41, Poruba, 708 00 Ostrava, IČO: 07621434, za účelem úpravy postavení smluvních stran 

při poskytování poradenské činnosti pro oběti trestných činů včetně právního poradenství          

v této oblasti v Komunitním centru – VŠICHNI SPOLU na ulici K. Pokorného 447/52a           v 

Ostravě-Porubě 

  

3) žádá 

  
městský obvod Poruba 

zabezpečit všechny potřebné úkony spojené s uzavřením smlouvy o spolupráci dle bodu 2) 

tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lucie Baránková Vilamová, Ph.D., T: 21.08.2020 

 starostka městského obvodu Poruba 
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RM_M 4 
Návrh na změnu zástupce předsedy likvidační komise 
vodohospodářského majetku statutárního města Ostravy pronajatého 
Ostravským vodárnám a kanalizacím a.s. 
  
Usnesení číslo: 04476/RM1822/66 

(zn.předkl.) 
08 

  
k usnesení č. 00434/RM1822/8 
k usnesení č. 3713/61 
k usnesení č. 5884/90 
k usnesení č. 9011/140 
k usnesení č. 5709/84 
k usnesení č. 1528/21 
k usnesení č. 5731/63 
k usnesení č. 792/13 
k usnesení č. 1254/22 
k usnesení č. 1053/18 
k usnesení č. 6866/103 
  
Rada města 

  
1) odvolává 

  
pana XXXX XXXXX XXXXXXXX za společnost Ostravské vodárny a kanalizace, a.s., z 

funkce zástupce předsedy likvidační komise vodohospodářského majetku pronajatého 

Ostravským vodárnám a kanalizacím a.s., s účinností od 11. 8. 2020 

  

2) jmenuje 

  
pana XXXX XXXXXXXXXX XXXXXX za společnost Ostravské vodárny a kanalizace a.s., 

do funkce zástupce předsedy likvidační komise vodohospodářského majetku pronajatého 

Ostravským vodárnám a kanalizacím a.s., s účinností od 11. 8. 2020 

  

 
RM_M 5 
Návrh na uzavření dohody o úhradě za bezesmluvní užívání nebytových 
prostor v k.ú. Přívoz (areál Wattova) 
  
Usnesení číslo: 04477/RM1822/66 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
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1) rozhodla 

   

na straně věřitele uzavřít “Dohodu o úhradě za bezesmluvní užívání “ nebytového prostoru 

v 2.  nadzemním podlaží, a to: 

• místnost č. 206 o výměře 19,70 m2, 

• místnost č. 211 o výměře 19,20 m2, 

v objektu označeného jako “V2” v budově č. p. 321 - jiná stavba - na pozemku parc. č. st. 169, 

zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Přívoz, obec Ostrava, 

 

s dlužníkem Janem Tomickým, datum narození XX XX XXXX, IČO: 62273094, sídlem 

Lumírova 487/7, 700 30  Ostrava-Výškovice, 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 6 
Návrh na záměr města prodat pozemek v k.ú. Lhotka u Ostravy, obec 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 04478/RM1822/66 

(zn.předkl.) 
08 

 
Rada města 

  
1) souhlasí 

   

s návrhem na záměr města prodat pozemek parc. č. 218/2 v k. ú. Lhotka u Ostravy, 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 
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RM_M 7 
Úhrada za dálkové kreditování frankovacích strojů 
  
Usnesení číslo: 04479/RM1822/66 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

   

o provedení úhrady kreditu ve prospěch České pošty, s.p., Politických vězňů 909/4, Praha 1, 

PSČ 225 99, IČO 47114983, pro dálkové nastavení kreditů sloužících k úhradě cen za poštovní 

služby spojené s odesíláním (kreditováním) poštovních zásilek: 

 

a) ve výši 250.000,- Kč pro frankovací stroj FRAMA MAILMAX 4430TC50,  v.č. 910365, 

umístěný na podatelně v objektu Nové radnice 

b) ve výši 250.000,- Kč pro frankovací stroj FRAMA MAILMAX 4430TC50,  v.č. 910769, 

umístěný na podatelně v objektu Nové radnice 

  

 
RM_M 8 
Návrh na svěření osobního automobilu městskému obvodu Svinov 
  
Usnesení číslo: 04480/RM1822/66 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
označit osobní automobil Volkswagen transporter, RZ 6T5 3706, vedený pod inventárním 

číslem 123248, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Svinov dle ust. čl. 9 odst.1) písm. 

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

a doplňků 

  

2) svěřuje 

  
pravomoc Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím Městské policie Ostrava 

zajistil úkony související s fyzickým předáním použité movité věci a podepsání protokolu 

o převzetí osobního automobilu dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Miroslav Plaček, T: 31.08.2020 

 ředitel Městské policie Ostrava 
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RM_M 9 
Návrh na uzavření smlouvy o nájmu psa k výkonu služby u Městské 
policie Ostrava 
  
Usnesení číslo: 04481/RM1822/66 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o nájmu psa k výkonu služby u Městské policie Ostrava a o uzavření smlouvy o nájmu psa 

s pronajímatelem XXXXXXXX XXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem: XXXXXX 

XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXX XXX XX, dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

 
RM_M 10 
Souhlas s umístěním volebního okrsku č. 19023 v prostorách v budově 
na pozemku parc. č. 3238/3, k. ú. Slezská Ostrava a jejich bezúplatné 
užívání 
  
Usnesení číslo: 04482/RM1822/66 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním volebního okrsku č. 19023 v prostorách v budově, která je součástí pozemku parc. 

č. 3238/3, k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, a to: místnosti č. 109, č. 114, č. 116, č. 117, č  

119 a č. 120 (viz. příloha č. 3) a jejich bezúplatným užíváním 

pro Úřad městského obvodu Slezská Ostrava, se sídlem Těšínská 35, 710 16 Ostrava,               

IČO: 00845154, za účelem zajištění volební místnosti včetně sociálního zázemí pro konání 

krajských a senátních voleb 

ve dnech 2. 10. 2020 od 11:30 do 22:15 a 3. 10. 2020 od 7:30 do 18:00 hodin 

a případné druhé kolo voleb do Senátu ČR ve dnech 9. 10. 2020 od 11:30 do 22:15 

a 10. 10. 2020 od 7:30 do 18:00 hodin  
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RM_M 11 
Návrh na poskytnutí finančního daru za účelem podpory kampaně “NA 
DŘEŇ TOUR 2020” právnické osobě ALMA MATER, zapsaný spolek 
  
Usnesení číslo: 04483/RM1822/66 

(zn.předkl.) 
86 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí finančního daru právnické osobě ALMA MATER, zapsaný spolek, se sídlem 

Štefánikova 361, 735 81 Bohumín, IČO: 22871390, ve výši 20 tis. Kč  za účelem podpory 

kampaně ”NA DŘEŇ TOUR 2020” dle žádosti v příloze č. 1 předloženého materiálu, 

a o uzavření darovací smlouvy dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

   

rozpočtové opatření, kterým se: 

 

- sníží 

běžné výdaje 

 

na § 3549, pol. 5909, ÚZ 7700, ORJ 170 o 20 tis. Kč 

 

- zvýší 

 

neinvestiční transfery 

na § 3549, pol. 5222, ORJ 170 o 20 tis. Kč 

  

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 

  
 

RM_M 12 
Návrh na souhlas s umístěním vedení NN a VN, uzavření smluv 
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemkům ve 
vlastnictví statutárního města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s 
  
Usnesení číslo: 04484/RM1822/66 

(zn.předkl.) 
08 
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Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním podzemního kabelového vedení 2x NN v pozemku ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy: 

parc. č. 1942/5 - ostatní plocha, jiná plocha 

v k. ú. Petřkovice u Ostravy, 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-Petřkovice 1454-22, DTS, NNk” 

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

 

2) rozhodla 

   

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

a provozování podzemního kabelového vedení 2x NN k pozemku: 

 

parc. č. 1942/5 - ostatní plocha, jiná plocha 

v k. ú. Petřkovice u Ostravy, 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 kabelového vedení NN v pozemku ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy: 

 

parc. č. 1192/29- ostatní plocha, silnice 

v k. ú. Vítkovice, 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-Vítkovice 244/18, NNk” 

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

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

a provozování podzemního kabelového vedení NN k pozemku: 

parc. č. 1192/29 - ostatní plocha, silnice 

v k. ú. Vítkovice, 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. 6 předloženého materiálu 

 

  

5) souhlasí 

  
s umístěním podzemního kabelového vedení VN včetně optické infrastruktury 

HDPE v pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 2202/11 - 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, TR Fifejdy-OS_7853, HDPE+ZOK” 

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

  

6) rozhodla 

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

a provozování podzemního kabelového vedení VN včetně optické infrastruktury HDPE 

k pozemku: 

parc. č. 2202/11 - 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. 9 předloženého materiálu 
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RM_M 13 
Zahájení přípravy a podání žádosti o dotaci pro projekt “Výsadba 
stromů v MOaP v roce 2020” 
  
Usnesení číslo: 04485/RM1822/66 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se zahájením přípravy projektu a s podáním žádosti o dotaci na projekt “Výsadba stromů 

v MoaP v roce 2020” v rámci dotační výzvy č. 09/2019 Výsadba stromů vyhlášené 

Ministerstvem životního prostředí 

  

2) žádá 

  
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz jako nositele projektu 

o zajištění veškerých úkonů spojených s přípravou projektu a předložením žádosti o dotaci  

 

a všech jejích příloh dle bodu 1) tohoto usnesení v souladu s podmínkami výzvy Ministerstva 

životního prostředí č. 9/2019 Výsadba stromů 

  

 Vyřizuje: Ing. Zuzana Ožanová, T: 23.04.2021 

 starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  
3) žádá 

  
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

o zajištění předfinancování a spolufinancování projektu uvedeného v bodě 1) tohoto usnesení 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Ing. Zuzana Ožanová, T: 31.12.2021 

 starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  
 

RM_M 14 
Návrh na poskytnutí investičních a účelových neinvestičních příspěvků 
příspěvkovým organizacím v oblasti sociální péče a zdravotnictví 
  
Usnesení číslo: 04486/RM1822/66 

(zn.předkl.) 
86 

  
Rada města 
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1) rozhodla 

  
o poskytnutí investičních příspěvků následujícím příspěvkovým organizacím v celkové 

výši 7.538 tis. Kč, dle předloženého materiálu a důvodové zprávy: 

a) Domov Slunovrat, Ostrava - Přívoz, příspěvková organizace, IČO 70631841, se sídlem na 

Mlýnici 203/5, 702 00 Ostrava - Přívoz, ve výši 1.110 tis. Kč, 

b) Domov Slunečnice Ostrava, příspěvková organizace, IČO 70631883, se sídlem 

Opavská 4472/76, 708 00 Ostrava - Poruba, ve výši 1.027 tis. Kč, 

c) Domov Čujkovova, Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace, IČO 70631875, se sídlem 

Čujkovova 1717/25, 700 30 Ostrava - Zábřeh, ve výši 1.151 tis. Kč, 

d) Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace, 

IČO 70631824, se sídlem Rybářská 1223/13, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory, ve 

výši 230 tis. Kč, 

e) Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace, IČO 70631816, 

se sídlem Bohumínská 1056/71, 710  00 Ostrava - Slezská Ostrava, ve výši 562 tis. Kč, 

f) Domov Korýtko, příspěvková organizace, IČO 70631867, se sídlem Petruškova 2936/6,  

700 30  Ostrava - Zábřeh, ve výši 321 tis. Kč, 

g) Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková 

organizace, IČO 70631808, se sídlem Hladnovská 751/119, 712 00 Ostrava - Muglinov, ve 

výši 2.118 tis. Kč, 

h) Dětské centrum Domeček, příspěvková organizace, IČO 70631956, se 

sídlem Jedličkova 1025/5, 700 44 Ostrava - Zábřeh, ve výši 1.019 tis. Kč. 

  

2) rozhodla 

  
o poskytnutí účelových neinvestičních příspěvků následujícím příspěvkovým organizacím 

v celkové výši 4.261 tis. Kč, dle předloženého materiálu a důvodové zprávy: 

a) Domov Slunovrat, Ostrava - Přívoz, příspěvková organizace, IČO 70631841, se sídlem 

Na Mlýnici 203/5, 702 00 Ostrava - Přívoz, ve výši 1.040 tis. Kč, 
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b) Domov Sluníčko, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace, IČO 70631832, se sídlem 

Syllabova 2886/19, 703 00 Ostrava - Vítkovice, ve výši 138 tis. Kč, 

c) Domov Slunečnice Ostrava, příspěvková organizace, IČO 70631883, se sídlem 

Opavská 4472/76, 708 00 Ostrava - Poruba, ve výši 1.032 tis. Kč,  

d) Domov Magnolie, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace, IČO 70631859, se sídlem 

Sirotčí 474/56, 703 00 Ostrava - Vítkovice, ve výši 1.090 tis. Kč, 

e) Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace, 

IČO 70631824, se sídlem Rybářská 1223/13, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory, ve 

výši 86 tis. Kč, 

f) Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace, IČO 70631816, 

se sídlem Bohumínská 1056/71, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava, ve výši 242 tis. Kč,  

g) Domov Korýtko, příspěvková organizace, IČO 70631867, se sídlem Petruškova 2936/6, 

700 30 Ostrava - Zábřeh, ve výši 350 tis. Kč,  

h) Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková 

organizace, IČO 70631808, se sídlem Hladnovská 751/119, 712 00 Ostrava - Muglinov, ve 

výši 283 tis. Kč.  

 

  

3) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

- Snižují běžné výdaje 

§ 4350, pol. 5909, ÚZ 2004, ORJ 180                                                               b  o 11 799 tis. Kč 

- Zvyšují investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 

§ 4350, pol. 6351, ÚZ 2004, ORJ 180, ORG 35                                                 o 1 010 tis. Kč 

§ 4357, pol. 6351, ÚZ 2004, ORJ 180, ORG 35                                                  o   100 tis. Kč 

§ 4350, pol. 6351, ÚZ 2004, ORJ 180, ORG 40                                                    o    897 tis. Kč 

§ 4357, pol. 6351, ÚZ 2004, ORJ 180, ORG 40                                                     o    130 tis. Kč 

§ 4350, pol. 6351, ÚZ 2004, ORJ 180, ORG 37                                                     o    806 tis. Kč 

§ 4357, pol. 6351, ÚZ 2004, ORJ 180, ORG 37                                                     o    345 tis. Kč 

§ 4350, pol. 6351, ÚZ 2004, ORJ 180, ORG 36                                                     o    230 tis. Kč 

§ 4350, pol. 6351, ÚZ 2004, ORJ 180, ORG 41                                                      o   562 tis. Kč 
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§ 4350, pol. 6351, ÚZ 2004, ORJ 180, ORG 38                                                     o    211 tis. Kč 

§ 4357, pol. 6351, ÚZ 2004, ORJ 180, ORG 38                                                     o    110 tis. Kč 

§ 4357, pol. 6351, ÚZ 2004, ORJ 180, ORG 43                                                  o 2 118 tis. Kč 

§ 3529, pol. 6351, ÚZ 2004, ORJ 170, ORG 4245                                               o 1 019 tis. Kč 

- Zvyšují neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 

§ 4350, pol. 5331, ÚZ 2004, ORJ 180, ORG 35                                                     o    710 tis. Kč 

§ 4357, pol. 5331, ÚZ 2004, ORJ 180, ORG 35                                                     o    330 tis. Kč 

§ 4350, pol. 5331, ÚZ 2004, ORJ 180, ORG 34                                                  o      55 tis. Kč 

§ 4357, pol. 5331, ÚZ 2004, ORJ 180, ORG 34                                                 o      83 tis. Kč 

§ 4350, pol. 5331, ÚZ 2004, ORJ 180, ORG 36                                                    o      86 tis. Kč 

§ 4350, pol. 5331, ÚZ 2004, ORJ 180, ORG 40                                                 o    467 tis. Kč 

§ 4357, pol. 5331, ÚZ 2004, ORJ 180, ORG 40                                                    o    565 tis. Kč 

§ 4357, pol. 5331, ÚZ 2004, ORJ 180, ORG 39                                                   o 1 090 tis. Kč 

§ 4350, pol. 5331, ÚZ 2004, ORJ 180, ORG 41                                                 o    242 tis. Kč 

§ 4350, pol. 5331, ÚZ 2004, ORJ 180, ORG 38                                                  o    263 tis. Kč 

§ 4357, pol. 5331, ÚZ 2004, ORJ 180, ORG 38                                                 o      87 tis. Kč 

§ 4357, pol. 5331, ÚZ 2004, ORJ 180, ORG 43                                                     o   283 tis. Kč  

 

4) schvaluje 

   

úpravu závazných ukazatelů dle předloženého materiálu a důvodové zprávy, a to: 

 

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

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

a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 02983/2015/SOC, ve výši 1.110 tis. Kč, 

navýšení investičního příspěvku na rok 2020 organizaci Domov Slunečnice Ostrava, 

příspěvková organizace, IČO 70631883, na základě smlouvy o závazku veřejné služby 

a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 02816/2015/SOC, ve výši 1.027 tis. Kč, 

navýšení investičního příspěvku na rok 2020 organizaci Domov Čujkovova, Ostrava - Zábřeh, 

příspěvková organizace, IČO 70631875, na základě smlouvy o závazku veřejné služby 

a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 02872/2015/SOC, ve výši 1.151 tis. Kč, 

navýšení investičního příspěvku na rok 2020 organizaci Domov pro seniory Iris, Ostrava – 

Mariánské Hory, příspěvková organizace, IČO 70631824, na základě smlouvy o závazku 

veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 02980/2015/SOC, ve výši 230 tis. Kč, 

navýšení investičního příspěvku na rok 2020 organizaci Domov pro seniory Kamenec, Slezská 

Ostrava, příspěvková organizace, IČO 70631816, na základě smlouvy o závazku veřejné 

služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 02825/2015/SOC, ve výši 562 tis. Kč, 
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navýšení investičního příspěvku na rok 2020 organizaci Domov Korýtko, příspěvková 

organizace, IČO 70631867, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě 

za jeho výkon č. 03243/2015/SOC, ve výši 321 tis. Kč, 

navýšení investičního příspěvku na rok 2020 organizaci Čtyřlístek - centrum pro osoby se 

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

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

02785/2015/D21/2015/SOC, ve výši 2.118 tis. Kč, 

navýšení investičního příspěvku na rok 2020 organizaci Dětské centrum Domeček, 

příspěvková organizace, IČO: 70631956, ve výši 1.019 tis. Kč, 

navýšení neinvestičního účelového příspěvku na rok 2020 organizaci Domov Slunovrat, 

Ostrava - Přívoz, příspěvková organizace, IČO 70631841, na základě smlouvy o závazku 

veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 02983/2015/SOC, ve výši 1.040 tis. Kč, 

navýšení neinvestičního účelového příspěvku na rok 2020 organizaci Domov Sluníčko, 

Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace, IČO 70631832, na základě smlouvy o závazku 

veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 02823/2015/SOC, ve výši 138 tis. Kč, 

navýšení neinvestičního účelového příspěvku na rok 2020 organizaci Domov Slunečnice 

Ostrava, příspěvková organizace, IČO 70631883 na základě smlouvy o závazku veřejné služby 

a vyrovnávací platbě za jeho výkon č.02816/2015/SOC,ve výši 1.032 tis. Kč, 

navýšení neinvestičního účelového příspěvku na rok 2020 organizaci Domov Magnolie, 

Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace, IČO 70631859, na základě smlouvy o závazku 

veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03180/2015/SOC, ve výši 1.090 tis. Kč, 

navýšení neinvestičního účelového příspěvku na rok 2020 organizaci Domov pro seniory Iris, 

Ostrava – Mariánské Hory, příspěvková organizace, IČO 70631824, na základě smlouvy 

o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 02980/2015/SOC, ve 

výši 86 tis. Kč, 

navýšení neinvestičního účelového příspěvku na rok 2020 organizaci Domov pro seniory 

Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace, IČO 70631816, na základě smlouvy 

o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 02825/2015/SOC, 

ve výši 242 tis. Kč, 

navýšení neinvestičního účelového příspěvku na rok 2020 organizaci Domov Korýtko, 

příspěvková organizace, IČO 70631867, na základě smlouvy o závazku veřejné služby 
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a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03243/2015/SOC, ve výši 350 tis. Kč, 

 

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

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

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

dodatek č. 1 02785/2015/D1/2015/SOC, ve výši 283 tis. Kč. 

 

  

5) ukládá 

  
vedoucímu oboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 3) a úpravu závazných ukazatelů dle bodu 4) 

tohoto usnesení předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.08.2020 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 
RM_M 15 
Návrh na trvalé odnětí plnění funkcí lesa částí pozemků 
v k.ú. Bobrovníky, obec Hlučín a v k.ú. Solanec pod Soláněm, obec 
Hutisko-Solanec 
  
Usnesení číslo: 04487/RM1822/66 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

   

s trvalým odnětím plnění funkcí lesa 

 

části pozemku parc.č. 473,  lesní pozemek o  výměře 149 m2 v k.ú. Bobrovníky, obec Hlučín,  

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřené městskému obvodu, oddělené dle 

geometrického plánu č. 904-P01/2020, vyhotoveného pro k.ú. Bobrovníky a nově označené 

jako pozemek parc.č. 473/2, lesní pozemek 

za podmínky, že náklady spojené s trvalým odnětím plnění funkcí lesa ponese žadatel 

  

2) souhlasí 

   

s trvalým odnětím plnění funkcí lesa 

 

části pozemku p.p.č. 645/3,  lesní pozemek o  výměře 96 m2 v k.ú. Solanec pod Soláněm, obec 

Hutisko-Solanec,  ve vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřené městskému 

obvodu, oddělené dle geometrického plánu č. 1281-162/2018, vyhotoveného pro k.ú. Solanec 
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pod Soláněm a nově označené jako pozemek p.p.č. 645/8, lesní pozemek 

za podmínky, že náklady spojené s trvalým odnětím plnění funkcí lesa ponese žadatel 

  

 
RM_M 16 
Návrh na záměr města prodat nemovitou věc v k. ú. Svinov a neprodat 
nemovité věci v k.ú. Stará Plesná a v k.ú. Nová Plesná, vše obec 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 04488/RM1822/66 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat  

- pozemek parc. č. 1913/17   

v k.ú. Svinov, obec Ostrava ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému 

obvodu Svinov  

 

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

 

  

2) nesouhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat  

- část pozemku parc.č. 892 o výměře cca 67 m2 v k.ú. Stará Plesná, obec Ostrava, ve 

vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřenou městskému obvodu Plesná, 

dle zákresu, který je přílohou č. 3/C předloženého materiálu 

  

3) nesouhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat 

- část pozemku parc.č. 259/27 o výměře cca 1233 m2 v k.ú. Nová Plesná, obec Ostrava, 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřenou městskému obvodu Plesná, 

dle zákresu, který je přílohou č. 5/C předloženého materiálu 

  

4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodu 1) až 3) tohoto usnesení 
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 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 16.09.2020 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 17 
Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce v k.ú. Přívoz (areál Wattova) 
  
Usnesení číslo: 04489/RM1822/66 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně půjčitele uzavřít smlouvu o výpůjčce k nebytovým prostorům: 

- místnosti č. 109 o výměře 10,40 m2, 

- místnosti č. 111 o výměře 2,61 m2, 

- místnosti č. 112 o výměře 89,18 m2, 

- místnosti č. 113 o výměře 6,20 m2, 

- místnosti č. 114 o výměře 11,27 m2, 

- místnosti č. 115 o výměře 12,72 m2, 

- místnosti č. 116 o výměře 7,41 m2, 

- místnosti č. 117 o výměře 11,17 m2, 

- místnosti č. 118 o výměře 18,82 m2, 

v objektu označeného “V2” a “V3” v budově č. p. 321 - jiná stavba - na pozemku parc. 

č. st. 169, zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Přívoz, obec Ostrava (areál Wattova), 

s vypůjčitelem Ostravská univerzita, Fakulta umění, IČO: 61988987, Podlahova 3, 709 00  

Ostrava-Mariánské Hory, 

 

za účelem užívání předmětu výpůjčky pro umístění tiskového a řezacího technologického 

vybavení Fakulty umění Ostravské univerzity pro oblast digitální grafiky, a to velkoformátové 

UV tiskárny a řezacího plotru, které jsou součástí vznikajícího centra digitálních technologií na 

fakultě, 

 

na dobu určitou, a to od účinnosti této smlouvy do 31. 12. 2022, 

 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu s úpravou 

 

  

 
RM_M 18 
Demolice objektů v k.ú. Mošnov - návrh Dodatku č. 1 
  
Usnesení číslo: 04490/RM1822/66 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
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1) rozhodla 

   

o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1210/2020/OI/VZ ze dne 28.4.2020 na realizaci 

stavby “Demolice objektů v k.ú. Mošnov” mezi objednatelem: 

 

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

a zhotovitelem společností: 

 

DAV, a.s., se sídlem Zengrova 510/19, 703 00  Ostrava - Vítkovice, IČO: 00575381, kterým 

se rozšiřuje předmět díla, zvyšuje cena díla na cenu nejvýše přípustnou 2.390.191,58 Kč 

bez DPH 

 

a to dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

 

  

 
RM_M 19 
Návrh na souhlas s umístěním reklamních poutačů, souhlas 
s přeložením a zkapacitněním stávajícího veřejného vodovodu a návrh 
na uzavření nájemních smluv 
  
Usnesení číslo: 04491/RM1822/66 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

   

s umístěním 3 ks nových reklamních zařízení (označení P01, P13 a P15) na pozemcích ve 

vlastnictví statutárního města Ostravy, a to: 

 

- parc. č. 3380/1 - ostatní plocha, manipulační plocha, 

- parc. č. 3463/1 - ostatní plocha, jiná plocha, 

- parc. č. 4173/13 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

 

pro: 

New Karolina Shopping Center Development, s. r. o. 

se sídlem Antala Staška 2027/79, Krč, 140 00 Praha 4 

IČO 281 83 011 

 

v rámci stavby ”Reklamní poutače, Forum Nová Karolina Ostrava, Jantarová 4, 702 00 

Ostrava” 

dle situačních výkresů, které jsou přílohou č. 2 předloženého materiálu 
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2) rozhodla 

   

na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu k částem pozemků v k. ú. Moravská Ostrava, 

obec Ostrava, a to: 

 

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

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

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

s nájemcem: 

 

New Karolina Shopping Center Development, s. r. o. 

se sídlem Antala Staška 2027/79, Krč, 140 00 Praha 4 

IČO 281 83 011 

 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

 

  

3) souhlasí 

   

s přeložením a zkapacitněním stávajícího veřejného vodovodu do pozemků ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy: 

 

- p. p. č. 562/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

- p. p. č. 574/7 - ostatní plocha, jiná plocha, 

- p. p. č. 576 - ostatní plocha, jiná plocha, 

- p. p. č. 907/19 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

vše k. ú. Přívoz, obec Ostrava, 

 

pro investora: 

Asental Land, s. r. o. 

se sídlem Gregorova 2582/3, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

IČO 277 69 143 

 

v rámci stavby “Vodovod Hlučínská” 

 

dle situace z projektové dokumentace, která je přílohou č. 5 předloženého materiálu 

 

  

4) rozhodla 

   

na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu k částem pozemků v k. ú. Přívoz, obec 

Ostrava, a to: 

 

- p. p. č. 562/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 137 m2, 

- p. p. č. 574/7 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 101 m2, 

- p. p. č. 576 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 97 m2, 
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- p. p. č. 907/19 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 16 m2, 

s nájemcem: 

 

Asental Land, s. r. o. 

se sídlem Gregorova 2582/3, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

IČO 277 69 143 

 

v rámci stavby “Vodovod Hlučínská” 

 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

 

  

 
RM_M 20 
Dodatek č. 9 ke smlouvě o podpoře IS GINIS č. 1099/2007/MIS/LPO 
  
Usnesení číslo: 04492/RM1822/66 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 9 ke smlouvě o komplexní podpoře aplikačních programových produktů 

a rozvoji systému č. 1099/2007/MIS/LPO se společností GORDIC spol. s r.o. se sídlem 

Erbenova 4, 586 01 Jihlava, IČO 47903783, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 21 
Návrh na uzavření smlouvy o dílo na realizaci díla Terénní a sadové 
úpravy v areálu bývalých kasáren Hranečník” 
  
Usnesení číslo: 04493/RM1822/66 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy o dílo na realizaci “ Terénní a sadové úpravy v areálu bývalých kasáren 

Hranečník” se zhotovitelem: 

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

IČO: 25816977 

 

za cenu nejvýše přípustnou 1.223.179,69 Kč bez DPH v rozsahu přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 32/77  
 

 

RM_M 22 
Návrh na uzavření smlouvy o realizaci přeložky rozvodného tepelného 
zařízení s Veolia Energie ČR, a.s. v souvislosti s realizací stavby 
ORG 3170 Zastávka MHD Kotva na ul. Výškovická 
  
Usnesení číslo: 04494/RM1822/66 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření smlouvy o vybudování přeložky rozvodného tepelného zařízení, vzájemné 

součinnosti a uvedení do provozu v rámci realizace stavby ORG  3170 Zastávka MHD Kotva 

na ul. Výškovická se společností VEOLIA Energie ČR, a.s., 28.října 3337/7, Moravská 

Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 45193410 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu. 

  

 
RM_M 23 
Oznámení o projednávání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu 
Čavisova 
  
Usnesení číslo: 04495/RM1822/66 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
text odpovědi k oznámení o projednávání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu 

Čavisova dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 24 
Návrh na souhlas se vstupem na pozemky ve vlastnictví statutárního 
města Ostravy za účelem provedení inženýrsko-geologických vrtů 
a atmogeochemického průzkumu pro společnost GEOoffice, s.r.o. 
a Green Gas DPB, a.s. 
  
Usnesení číslo: 04496/RM1822/66 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

   

se vstupem na pozemek ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 
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parc. č. 1720/1 - lesní pozemek 

v k. ú. Poruba, obec Ostrava, 

 

za účelem provedení inženýrsko-geologických vrtů v rámci stavby “VILADOMY OSTRAVA 

objekt SO 01” pro: 

GEOoffice, s.r.o. 

se sídlem Vrázová 1253/9, Vítkovice, 703 00 Ostrava 

IČO 285 67 978 

  

2) souhlasí 

   

se vstupem na pozemky ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

 

parc. č. 3463/1 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 3463/10 - zastavěná plocha a nádvoří, 

parc. č. 3463/11 - ostatní plocha, manipulační plocha, 

parc. č. 3463/13 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 3463/20 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 3463/35 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 4246/22 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

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

 

za účelem provedení atmogeochemického průzkumu v rámci stavby “Černá louka - obnova TR 

110/22 kV” pro: 

Green Gas DPB, a.s. 

se sídlem Rudé armády 637, 739 21 Paskov 

IČO 00494356 

  

 
RM_M 25 
Návrh na odejmutí nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, 
městskému obvodu Slezská Ostrava a uzavření dodatku č. 8 ke 
zřizovací listině - Domov pro seniory Kamenec 
  
Usnesení číslo: 04497/RM1822/66 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 
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rozhodnout o odejmutí nemovité věci, a to pozemku parc.č. 1539/22  k.ú. Slezská Ostrava, 

obec Ostrava v souladu s ustanovením § 132 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ze svěření městskému obvodu Slezská Ostrava 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

schválit dodatek č. 8 ke zřizovací listině ze dne 21. 5. 2014 právnické osoby Domov pro 

seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace, dle přílohy č. 3 předloženého 

materiálu 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 16.09.2020 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 26 
Pověření vedoucího odboru IT služeb a outsourcingu k zajištění úkonů 
plnění dle smluv včetně podpisu objednávek 
  
Usnesení číslo: 04498/RM1822/66 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) svěřuje 

  
Magistrátu města Ostravy pravomoc, aby prostřednictvím vedoucí odboru projektů IT služeb 

a outsourcingu zajišťoval jménem statutárního města Ostravy úkony plnění dle smlouvy o dílo, 

ev. č. 01231/1997/LPO uzavřené se společností DIGIS, spol. s.r.o., se sídlem Výstavní 292/13, 

Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 19012276 a dle smlouvy o systémové podpoře 

a dodávce softwaru, ev. č. 00913/1997/LPO uzavřené se společností ARCDATA PRAHA, 

s.r.o., se sídlem Praha 1 - Nové Město, Hybernská 24/1009, PSČ 11000, IČO: 14889749, a to 

včetně podpisu objednávek. 

  

 
RM_M 27 
Předchozí souhlas rady města k nabytí nemovitostí do majetku města 
  
Usnesení číslo: 04499/RM1822/66 

(zn.předkl.) 
89 
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Rada města 

  
1) vydává 

   

- předchozí souhlas v souladu s článkem 7, odst. (3), písm. c) obecně závazné vyhlášky města  

Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, k nabytí: 

 

•  

 

části pozemků parc.č. 1942/23, parc. č. 1942/75, parc. č. 1942/31, parc. č. 1943/33, parc. 

č. 1942/24 a parc. č. 1942/25 v k. ú. Svinov, pro městský obvod Polanka nad Odrou 

  

2) nevydává 

   

- předchozí souhlas v souladu s článkem 7, odst. (3), písm. c) obecně závazné vyhlášky města 

Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, k nabytí: 

 

•  

garáže, stojící na pozemku parc.č. 2422/90 v k. ú. Martinov ve Slezsku, pro městský 

obvod Martinov 

•  

garáže, stojící na pozemku parc.č. 2027/5 v k. ú. Radvanice, pro městský obvod 

Radvanice a Bartovice 

  

 
RM_M 28 
Návrh bezúplatně nabýt nemovitou věc v k. ú. Hošťálkovice, obec 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 04500/RM1822/66 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

   

s návrhem bezúplatně nabýt nemovitou věc, a to část pozemku parc. č. 534/16 - orná půda 

o výměře 20m2, dle geometrického plánu č. 1040-13/2016 oddělenou a nově označenou jako 

pozemek parc č. 534/33 v k. ú. Hošťálkovice, obec Ostrava, 

 

od vlastníka: 
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Česká republika, příslušnost hospodařit s majetkem státu, Státní pozemkový úřad, 

IČO 01312774, sídlo Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 

 

do vlastnictví statutárního města Ostravy, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava 

a s návrhem zahájit jednání o uzavření smlouvy o bezúplatném převodu pozemku 

  

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 

  
 

RM_M 29 
Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě na realizaci stavby “Celkové 
opravy zdroje tepla v objektu Diagnostického centra” 
  
Usnesení číslo: 04501/RM1822/66 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo 1110/2020/HS/VZ ze dne 26. 3. 2020 mezi 

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

a společností IGB Holding, a.s., Stodolní 4, 702 00 Ostrava, IČO 60792434 na realizaci díla  

“Celkové opravy zdroje tepla v objektu Diagnostického centra” dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

 
RM_M 30 
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo v rámci stavby “Stavební 
úpravy objektu č.p. 75, ul. Střelniční” 
  
Usnesení číslo: 04502/RM1822/66 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
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1) rozhodla 

  
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2616/2019/OI/VZKÚ ze dne 4.9.2019 se 

zhotovitelem společností  INTOZA s.r.o., se sídlem Varšavská 1866/103, 709 00 Ostrava, 

IČO: 25873261, kterým se upravuje rozsah předmětu plnění, termín realizace a cena díla ve 

vztahu k vzniklým méně a více pracím v rámci stavby “Stavební úpravy objektu č.p. 75, 

ul. Střelniční II“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 31 
Udělení předchozího souhlasu s nabytím peněžních darů do vlastnictví 
právnické osoby Domov pro seniory Iris, Ostrava-Mariánské Hory, 
příspěvková organizace, IČO 70631824, se sídlem Rybářská 1223/13, 
709 00 Ostrava - Mariánské Hory 
  
Usnesení číslo: 04503/RM1822/66 

(zn.předkl.) 
41 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

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

peněžních darů do vlastnictví právnické osoby Domov pro seniory Iris, Ostrava-Mariánské 

Hory, příspěvková organizace, IČO 70631824, se sídlem Rybářská 1223/13, 709 00 Ostrava - 

Mariánské Hory, ve výši 500.000,-- Kč (dle přílohy 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: 14.08.2020 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
 

RM_M 32 
Návrh na vydání předchozího souhlasu k prodeji nemovitého majetku 
městským obvodem Ostrava-Jih a městským obvodem Moravská 
Ostrava a Přívoz 
  
Usnesení číslo: 04504/RM1822/66 

(zn.předkl.) 
08 
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Rada města 

  
1) vydává 

  
předchozí souhlas s prodejem nemovitého majetku městským obvodem Ostrava - Jih, 

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

a to pozemků: 

 

- p.č.st. 1784/1 

- p.č.st. 1784/2 

vše v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava 

  

2) vydává 

  
předchozí souhlas s prodejem nemovitého majetku městským obvodem Moravská Ostrava 

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

Ostravy na základě smlouvy o budoucí kupní smlouvě a to: 

- pozemku parc. č. 1501/2 

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

 

  

 
RM_M 33 
Kontrola plnění usnesení rady města za období únor a březen 2020 
  
Usnesení číslo: 04505/RM1822/66 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
předloženou kontrolu s tím, že usnesení dle přílohy č. 1 až 3 předloženého materiálu jsou 

splněna a vyřazují se z dalšího sledování 

  

 
RM_M 35 
Prodej podílových listů Sporobond emitenta Erste Asset Management, 
nabytých po Z. S. a podílových listů Konzervativní Mix FF taktéž 
emitenta Erste Asset Management, nabytých po L. J. 
  
Usnesení číslo: 04506/RM1822/66 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 
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1) rozhodla 

   

o prodeji  3 624 ks podílových listů s názvem Konzerativní Mix FF - otevřený podílový fond, 

ISIN CZ0008472321, emitenta Erste Asset Management GmBh, pobočka Česká republika, 

nabytých po zůstaviteli  XXXXXXXXX XXXXXXXXX, posledně bytem 

XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XX, zemřelém dne 20.2.2019 

 

a dále o prodeji 4 735 ks podílových listů s názvem Sporobond, ISIN CZ0008472263, emitenta 

Erste Asset Management GmBh, pobočka Česká republika, nabytých po zůstavitelce 

XXXXXX XXXXXX, posledně bytem XXXXXXXXXXXXX XXXXXX, zemřelé dne 

19.6.2019. 

 

  

 
RM_M 36 
Pověření člena zastupitelstva města pana Ing. Otakara Šimíka 
k přijímání projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství, 
a stanovení užívání závěsného odznaku se státním znakem České  
republiky při významných příležitostech a občanských obřadech ve 
správním obvodu statutárního města Ostravy tímto členem 
zastupitelstva města 
  
Usnesení číslo: 04507/RM1822/66 

(zn.předkl.) 
21 

  
Rada města 

  
1) pověřuje 

  
pana Ing. Otakara Šimíka, člena Zastupitelstva města Ostravy, k přijímání projevů vůle, že 

snoubenci spolu vstupují do manželství ve správním obvodu statutárního města Ostravy 

v souladu s ust. § 658 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve spojení s ust. § 11a 

odst. 1 písm. a) zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

  

2) stanoví 

  
aby v souladu s ust. § 108 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů, člen Zastupitelstva města Ostravy pan Ing. Otakar Šimík užíval při 

občanských obřadech ve správním obvodu statutárního města Ostravy závěsný odznak se 

státním znakem České republiky 
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RM_M 37 
Dohoda o narovnání ve věci úhrady smluvní pokuty ze strany 
společnosti TLAMKA s.r.o. za pozdní dodání vozidel na elektrický 
pohon pro potřeby Městské policie Ostrava 
  
Usnesení číslo: 04508/RM1822/66 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
uzavřít  Dohodu o narovnání ve věci úhrady smluvní pokuty se společnosti TLAMKA s.r.o. za 

pozdní dodání vozidel na elektrický pohon pro potřeby Městské policie Ostrava dle přílohy 

č. 8 předloženého materiálu. 

  

 
RM_M 38 
Návrh směnit nemovité věci v k. ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava, 
návrh svěřit nemovité věci městskému obvodu Ostrava-Jih, návrh na 
uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské 
sítě 
  
Usnesení číslo: 04509/RM1822/66 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

   

s návrhem směnit 

 

níže uvedené nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému 

obvodu, v k.ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava, a to: 

-   část pozemku parc. č. 793/166, díl f) o výměře 68 m2 

-   část pozemku parc. č. 793/342, díl h) o výměře 13 m2 

oddělené dle geometrického plánu č. 1219-264/2019, vyhotoveného pro k. ú. Výškovice 

u Ostravy a sloučené do pozemku parc. č. 431/1 

za 

níže uvedené nemovité věci ve vlastnictví xxx. xxxxx xxxxx, rok narození xxxx, bydliště 

xxxxxx xxx/xx, xxxxxxx, xxx xx Ostrava v k. ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava, a to: 

- část pozemku parc. č. 429, díl a) o výměře 1 m2 

- část pozemku parc. č. 430, díl b) o výměře 3 m2 

- část pozemku parc. č. 431/1, díl d) o výměře 8 m2 

- část pozemku parc. č. 431/2, dál e) o výměře 3 m2 

oddělené dle geometrického plánu č. 1219-264/2019, vyhotoveného pro k. ú. Výškovice 

u Ostravy a sloučené do pozemku parc. č. 793/342 
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a s návrhem uzavřít směnnou smlouvu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu  

    

  

2) doporučuje 

   

zastupitelstvu města 

 

vyhradit si rozhodnutí označit nemovité věci uvedené v bodě 1) návrhu 

usnesení v k.ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava, jakožto majetek svěřený městskému 

obvodu Ostrava-Jih, dle čl. 9. odst. (1) písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut 

města Ostravy, v platném znění, za podmínky, že statutární město Ostrava nabude uvedené 

pozemky do svého vlastnictví 

  

3) doporučuje 

   

zastupitelstvu města 

 

označit nemovité věci uvedené v bodě 1) návrhu usnesení v k.ú. Výškovice u Ostravy, obec 

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

Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, v platném znění, za podmínky, že 

statutární město Ostrava nabude uvedené pozemky do svého vlastnictví 

  

4) rozhodla 

   

na straně budoucího oprávněného, uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 

inženýrské sítě vodovodního řadu DN 100 k částem pozemků: 

- části pozemku parc. č. 793/166, díl f) - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 68 m
2
, 

- části pozemku parc. č. 793/342, díl h) - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 13 m
2
, 

oddělených dle  geometrického plánu č. 1219-264/2019 vyhotoveného pro k. ú. Výškovice 

u Ostravy, obec Ostrava, v roce 2019 a sloučených do pozemku parc. č. 431/1 

v k. ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava, 

 

s budoucím vlastníkem: 

XXXX XXXX XXXXXXX, datum narození XXX XX XXXX 

bydliště XXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXX, 

 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

 

  

5) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodů 1) - 3) tohoto usnesení 
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 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 16.09.2020 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 39 
Návrh na udělení souhlasu se změnami na nemovitém majetku 
  
Usnesení číslo: 04510/RM1822/66 

(zn.předkl.) 
41 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
v souladu s čl. 1, odst. 1 Dodatku č. 4 ze dne 05.04.2017 ke zřizovací listině ze dne 21.05.2014 

Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace, IČO 70631816, se 

sídlem Bohumínská 1056/71, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava, se změnami na nemovitém 

majetku, které vyžadují stavební povolení, dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého 

materiálu.  

  

 
RM_M 40 
Návrh na souhlas s umístěním inženýrských sítí a zpevněné plochy do 
pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostravy, návrh na uzavření 
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a návrh na uzavření 
nájemní smlouvy s Ptáček - správa, a.s. 
  
Usnesení číslo: 04511/RM1822/66 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

   

- se zřízením, vedením, provozováním a údržbou havarijního přepadu dešťové kanalizace 

v pozemcích ve vlastnictví statutárního města Ostravy  parc. č. 2582/1, parc. č. 200/8 a parc. 

č. 200/12, všechny v k. ú. Hrabová, obec Ostrava, 

 

- se zřízením, vedením, provozováním a údržbou vodovodního řadu DN150, splaškové 

kanalizace DN250 a STL plynovodu d63 v pozemku ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy parc. č. 200/8  v k. ú. Hrabová, obec Ostrava, 

 

- umístěním, udržováním, prováděním oprav a rekonstrukce chodníkového tělesa/přechodu pro 

chodce na pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy parc. č. 200/8  v k. ú. Hrabová, 

obec Ostrava, 

- s přeložením veřejného osvětlení v majetku statutárního města Ostravy do části pozemku ve 
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vlastnictví statutárního města Ostravy parc. č. 200/8  v k. ú. Hrabová, obec Ostrava, 

 

pro: 

 

Ptáček - správa, a.s. 

se sídlem: Houškova 1198/4, Komín, 624 00 Brno 

IČO: 277 49 231 

 

v rámci stavby “Administrativní, obchodní a logistické centrum společnosti Ptáček - správa, 

a.s., Ostrava - Hrabová”, 

dle situačních výkresů, které jsou přílohou č. 1/1 - č. 1/3 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

   

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

 

- zřízení, vedení, provozování a údržby havarijního přepadu dešťové kanalizace v pozemcích 

parc. č. 2582/1, parc. č. 200/8 a parc. č. 200/12 všechny v k. ú. Hrabová, obec Ostrava, 

 

- zřízení, vedení, provozování a údržby vodovodního řadu DN150, splaškové kanalizace 

DN250 a STL plynovodu d63 v pozemku  parc. č. 200/8  v k. ú. Hrabová, obec Ostrava, 

 

- umístění, udržování, provádění oprav a rekonstrukce chodníkového tělesa/přechodu pro 

chodce na pozemku parc. č. 200/8  v k. ú. Hrabová, obec Ostrava, s budoucím oprávněným: 

 

Ptáček - správa, a.s. 

se sídlem: Houškova 1198/4, Komín, 624 00 Brno 

IČO: 277 49 231, 

 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

 

  

3) rozhodla 

   

na straně pronajímatele 

 

o uzavření nájemní smlouvy k částem pozemků ve vlastnictví statutárního města, a to: 

 

- částem pozemku parc. č. 200/8, ost. plocha - ost. komunikace, o celkové výměře               

383,50 m2, kdy se jedná o část označenou v situačním výkresu jako “A” o výměře 76 m2, část 

označenou v situačním výkresu jako “B” o výměře 50 m2, část označenou v situačním výkresu 

jako “C” o výměře 13 m2, část označenou v situačním výkresu jako “D” 

o výměře 20,50 m2, část označenou v situačním výkresu jako “G” o výměře 1,00 m2, část 

označenou v situačním výkresu jako “I” o výměře 144 m2, část označenou v situačním výkresu 

jako “J” o výměře 35 m2, část označenou v situačním výkresu jako “K” o výměře 24,00 m2 
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a část označenou v situačním výkresu jako “L” o výměře 20,00 m2  

- část pozemku parc. č. 200/12, ost. plocha - ost. komunikace, o výměře 31,50 m2 

- část pozemku parc. č. 2582/1, ost. plocha - jiná plocha, o výměře 15 m2 

vše v k.ú. Hrabová, obec Ostrava 

 

s nájemcem 

 

Ptáček - správa, a.s. 

se sídlem: Houškova 1198/4, Komín, 624 00 Brno 

IČO: 277 49 231 

 

za účelem vybudování zpevněných ploch - chodníku a živičné a betonové vozovky, havarijního 

přepadu dešťové kanalizace, přeložky veřejného osvětlení, prodloužení veřejného vodovodu, 

prodloužení STL plynovodu a prodloužení veřejné splaškové kanalizace v rámci realizace 

stavby “Administrativní, obchodní a logistické centrum společnosti Ptáček - správa, a.s., 

Ostrava - Hrabová”, za nájemné ve výši 90,- Kč/m2/rok, tj. 38.700,- Kč/ročně, na dobu určitou, 

nejdéle však do 31. 12. 2024, 

 

dle návrhu nájemní smlouvy, která je přílohou č. 3 předloženého materiálu 

 

  

 
RM_M 41 
Návrh na souhlas se stavební úpravou v pozemku ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy, návrh na uzavření smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti a návrh na uzavření nájemní smlouvy 
s Bytovým družstvem Kyjevská 1225 
  
Usnesení číslo: 04512/RM1822/66 

(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 Kyjevská 1225 

se sídlem: Kyjevská 1225/2, Poruba, 708 00 Ostrava 

IČO: 253 94 797 

 

 

v rámci stavby “Stavební úpravy a přístavba bytového domu Kyjevská 1225/2 a 1225/4, 

Poruba, 708 00 Ostrava” 
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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 Kyjevská 1225 

se sídlem: Kyjevská 1225/2, Poruba, 708 00 Ostrava 

IČO: 253 94 797 

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 233,98 m2, kdy se jedná o část 

označenou v situačním výkresu jako “A” o výměře 41,73 m2,  část označenou v situačním 

výkresu jako “B” o výměře 190 m2 a část označenou v situačním výkresu jako “C” 

o výměře 2,25 m2 (ul. Kyjevská) 

s 

Bytovým družstvem Kyjevská 1225 

se sídlem: Kyjevská 1225/2, Poruba, 708 00 Ostrava 

IČO: 253 94 797 

 

za účelem zřízení předsazených, zavěšených, prefabrikovaných lodžií, umístění 

staveniště a buňky na nářadí a WC v rámci realizace stavby “Stavební úpravy a přístavba 

bytového domu Kyjevská 1225/2 a 1225/4, Poruba, 708 00 Ostrava”, za nájemné ve výši    90,- 

Kč/m2/rok, tj. 21.058, 20 Kč/ročně, na dobu určitou, nejdéle však do 31. 12. 2022, 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 
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RM_M 42 
Návrh na souhlas s uzavřením dohod č. 970/PR/NJ/2016 
a č. 971/PR/NJ/2016 s Ředitelstvím silnic a dálnic České republiky, 
státní příspěvkovou organizací na souhlas s navrženými úpravami 
a přeložkami stavebních objektů ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy v k. ú. Mošnov, obec Mošnov 
  
Usnesení číslo: 04513/RM1822/66 

(zn.předkl.) 
08 

  
k usnesení č. 03881/RM1822/59 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s uzavřením Dohody č. 971/PR/NJ/2016 dle přílohy č. 4 předloženého materiálu navržených 

úprav a přeložek kanalizace splaškové a dešťové u stavebních objektů v k. ú. Mošnov, obec 

Mošnov, a to:  

- SO 305 Přeložka splaškové kanalizace - OK Mošnov - střed 

- SO 309 Úprava dešťové kanalizace DN 1200 - křížení 101 

- SO 364 Přeložka dešťové kanalizace DN 1000 - OK Mošnov - střed, směr východ 

- SO 365 Přeložka dešťové kanalizace DN 1000 - OK Mošnov - střed, směr sever 

- SO 367 Přeložka splaškové kanalizace DN 400 - křížení objektu 122 

s žadatelem -  investorem: 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace 

se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 - Nusle, 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava, se sídlem Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava, 

IČO: 65993390 

 

  

2) souhlasí 

   

s uzavřením Dohody č. 970/PR/NJ/2016 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu k realizaci 

navržených úprav vodovodu u stavebního objektu v k. ú. Mošnov, obec Mošnov, a to:  

- SO 384 Úprava vodovodu DN 350 - křížení objektu 122 

 

s žadatelem -  investorem: 

 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace 

se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 - Nusle, 
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Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava, se sídlem Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava, 

IČO: 65993390 

  

 
RM_M 43 
Návrh na poskytnutí dvou investičních příspěvků právnické osobě 
Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, z Fondu pro 
rozvoj Městské nemocnice Ostrava 
  
Usnesení číslo: 04514/RM1822/66 

(zn.předkl.) 
40 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

   

zastupitelstvu města 

 

a) schválit realizaci akcí Městskou nemocnicí Ostrava, příspěvková organizace, 

IČO 00635162, dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu 

 

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

nemocnice Ostrava 

 

  

2) doporučuje 

   

zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o poskytnutí Městské nemocnici Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00635162, 

se sídlem Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava, investičních příspěvků v celkové             

výši 3.005 tis. Kč, 

dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

3) doporučuje 

   

zastupitelstvu města 

 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

- sníží 

ostatní kapitálové výdaje - Fond pro rozvoj Městské nemocnice Ostrava 

na § 3599, pol. 6909, ÚZ 1070, ORJ 170                                                        o 3.005 tis. Kč 
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- zvýší 

investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 

na § 3522, pol. 6351, ÚZ 1070, ORG 4241, ORJ 170                                     o 3.005 tis. Kč 

  

  

4) doporučuje 

   

zastupitelstvu města 

 

schválit úpravu závazného ukazatele právnické osobě Městská nemocnice Ostrava,  

příspěvková organizace, IČO 00635162, a to: 

 

- zvýšení investičního příspěvku                                                o  3.005 tis. Kč 

  

  

5) ukládá 

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

předložit materiál ke schválení zastupitelstvu města 

  

 Vyřizuje: Mgr. Zdeněk Živčák, MPA, T: 16.09.2020 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
 

RM_M 44 
Návrh na uzavření smlouvy o vypořádání závazků 
  
Usnesení číslo: 04515/RM1822/66 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně objednatele uzavřít smlouvu o vypořádání závazků týkajících se objednávky 

č. 2151/2019/137/92 - zaměření podzemního kolektoru “Centrum” v pozemcích 

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, s dodavatelem: 

 

Ing. Gabriela Skupienová, datum narození XXX XXX XXXX 

se sídlem Leopolda Fajkuse 87, 739 32 Vratimov 

IČO 74279157, 

 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 
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RM_M 46 
Rozsudek soudu první instance ve věci žaloby vůči AMÁDEUS          
REAL, a. s., plný úspěch ve věci o 64.370.512,83 Kč 
  
Usnesení číslo: 04516/RM1822/66 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) bere na vědomí 

  
Rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 1, č. j. 27 C 204/2013-312 ze dne 28.7.2020, který je 

přílohou č. 1 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
nepodat odvolání vůči Rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 1, č. j. 27 C 204/2013-312 ze 

dne 28.7.2020, který je přílohou č. 1 předloženého materiálu, a to z důvodů dle důvodové 

zprávy předloženého materiálu, když statutární město Ostrava bylo plně úspěšné v daném 

soudním sporu 

  

 
RM_M 47 
Úprava rozpočtu 
  
Usnesení číslo: 04517/RM1822/66 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

- ostatní investiční přijaté transfery ze SR 

(A.1.) na ORJ 120, pol. 4216, ÚZ 107117968, ORJ 120, org. 6050 o 1 557 tis. Kč 

                                                ÚZ 107517969, ORJ 120, org. 6050 o 26 467 tis. Kč 

- ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

(A.2.) na ORJ 120, pol. 4116, ÚZ 103533063, org. 108000000 o 2 720 tis. Kč 

                                                ÚZ 103133063, org. 108000000 o 320 tis. Kč 

(A.4.) na ORJ 120, pol. 4116, ÚZ 104513013, org. 118000000 o 1 496 tis. Kč 
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                                                ÚZ 104113013, org. 118000000 o 176 tis. Kč 

na pol. 4116, ÚZ 13351, ORJ 120 o 40 808 tis. Kč (A.6.) 

- investiční přiajté transfery od krajů 

na pol. 4222, ÚZ 359, ORJ 120 o 275 tis. Kč (A.7.) 

- neinvestiční přijaté transfery od obcí 

(A.3.) na pol. 4121, ZJ 024, ORJ 100 o 5 340 tis. Kč 

                                ZJ 075, ORJ 100 o 3 529 tis. Kč 

- daňové příjmy 

na pol. 1333, ORJ 120, org. 5999 o 2 780 tis. Kč (C.4.) 

- nedaňové příjmy 

(C.6.) na § 2229, pol. 2212, ORJ 100 o 62 tis. Kč 

          na § 2299, pol. 2212, ORJ 100 o 85 tis. Kč 

          na § 3412, pol. 2212, ÚZ 3412, ORJ 136 o 11 tis. Kč 

          na § 3639, pol. 2212, ORJ 137 o 10 tis. Kč 

          na § 4350, pol. 2212, ORJ 180, org. 40 o 29 tis. Kč 

          na § 3631, pol. 2212, ORJ 230, org. 4346 o 134 tis. Kč 

          na § 3113, pol. 2212, ORJ 230, org. 5019 o 55 tis. Kč 

          na § 2169, pol. 2212, ORJ 245 o 162 tis. Kč 

          na § 6171, pol. 2212, ORJ 260 o 86 tis. Kč 

          na § 6171, pol. 2212, ORJ 260, org. 2000 o 26 tis. Kč 

          na § 6171, pol. 2212, ORJ 300 o 40 tis. Kč 

- běžné výdaje 

(A.1.) na ORJ 230, § 4357, pol. 5137, ÚZ 107517016, org. 6050 o 1 577 tis. Kč 

                                                             ÚZ 107117015, org. 6050 o 93 tis. Kč 

                                                             ÚZ 107100000, org. 6050 o 186 tis. Kč 

(A.2.) na ORJ 135, § 3299, pol. 5011, ÚZ 103533063, org. 108000000 o 698 tis. Kč 

                                                             ÚZ 103133063, org. 108000000 o 83 tis. Kč 

                                                             ÚZ 103103639, org. 108000000 o 42 tis. Kč 

                                            pol. 5031, ÚZ 103533063, org. 108000000 o 174 tis. Kč 

                                                             ÚZ 103133063, org. 108000000 o 21 tis. Kč 

                                                             ÚZ 103103639, org. 108000000 o 11 tis. Kč 

                                            pol. 5032, ÚZ 103533063, org. 108000000 o 63 tis. Kč 

                                                             ÚZ 103133063, org. 108000000 o 8 tis. Kč 

                                                             ÚZ 103103639, org. 108000000 o 4 tis. Kč 

                                            pol. 5021, ÚZ 103533063, org. 108000000 o 85 tis. Kč 

                                                             ÚZ 103133063, org. 108000000 o 10 tis. Kč 

                                                             ÚZ 103103639, org. 108000000 o 5 tis. Kč 

                                            pol. 5424, ÚZ 103533063, org. 108000000 o 68 tis. Kč 
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                                                             ÚZ 103133063, org. 108000000 o 8 tis. Kč 

                                                             ÚZ 103103639, org. 108000000 o 4 tis. Kč 

                                            pol. 5011, ÚZ 103533063, org. 108000001 o 9 tis. Kč 

                                                             ÚZ 103133063, org. 108000001 o 1 tis. Kč 

                                                             ÚZ 103103639, org. 108000001 o 1 tis. Kč 

                                            pol. 5031, ÚZ 103533063, org. 108000001 o 3 tis. Kč 

                                                             ÚZ 103133063, org. 108000001 o 1 tis. Kč 

                                                             ÚZ 103103639, org. 108000001 o 1 tis. Kč 

                                            pol. 5032, ÚZ 103533063, org. 108000001 o 1 tis. Kč 

                                                             ÚZ 103133063, org. 108000001 o 1 tis. Kč 

                                                             ÚZ 103103639, org. 108000001 o 1 tis. Kč 

          na ORJ 140, § 3299, pol. 5164, ÚZ 103533063, org. 108000001 o 34 tis. Kč 

                                                             ÚZ 103133063, org. 108000001 o 4 tis. Kč 

                                                             ÚZ 103103639, org. 108000001 o 2 tis. Kč 

                                            pol. 5173, ÚZ 103533063, org. 108000001 o 85 tis. Kč 

                                                             ÚZ 103133063, org. 108000001 o 10 tis. Kč 

                                                             ÚZ 103103639, org. 108000001 o 5 tis. Kč 

                                            pol. 5175, ÚZ 103533063, org. 108000001 o 22 tis. Kč 

                                                             ÚZ 103133063, org. 108000001 o 3 tis. Kč 

                                                             ÚZ 103103639, org. 108000001 o 2 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5901, org. 108000000 o 555 tis. Kč 

na § 2295, pol. 5193, ORJ 100, org. 9205 o 8 869 tis. Kč (A.3.) 

(A.4.) na ORJ 180, § 4349, pol. 5139, ÚZ 104513013, org. 118000000 o 3 tis. Kč 

                                                             ÚZ 104113013, org. 118000000 o 1 tis. Kč 

                                                             ÚZ 104107606, org. 118000000 o 1 tis. Kč 

                               § 4349, pol. 5909, ÚZ 104513013, org. 118000000 o 217 tis. Kč 

                                                             ÚZ 104113013, org. 118000000 o 25 tis. Kč 

          na ORJ 135, § 4349, pol. 5011, ÚZ 104513013, org. 118000000 o 935 tis. Kč 

                                                             ÚZ 104113013, org. 118000000 o 110 tis. Kč 

                                                             ÚZ 104107606, org. 118000000 o 55 tis. Kč 

                                            pol. 5031, ÚZ 104513013, org. 118000000 o 230 tis. Kč 

                                                             ÚZ 104113013, org. 118000000 o 27 tis. Kč 

                                                             ÚZ 104107606, org. 118000000 o 14 tis. Kč 

                                            pol. 5032, ÚZ 104513013, org. 118000000 o 85 tis. Kč 

                                                             ÚZ 104113013, org. 118000000 o 10 tis. Kč 

                                                             ÚZ 104107606, org. 118000000 o 5 tis. Kč 

                                            pol. 5424, ÚZ 104513013, org. 118000000 o 26 tis. Kč 

                                                             ÚZ 104113013, org. 118000000 o 3 tis. Kč 

                                                             ÚZ 104107606, org. 118000000 o 2 tis. Kč 

(C.1.) na ORJ 230, § 2219, pol. 5169, org. 3271 o 102 tis. Kč 

                                            pol. 5171, org. 3271 o 2 895 tis. Kč 

na § 2212, pol. 5171, ORJ 136 o 51 tis. Kč (C.2.) 

na § 2141, pol. 5169, ORJ 300, org. 61 o 13 tis. Kč (C.3.) 

na § 6310, pol. 5147, ORJ 120 o 2 300 tis. Kč (C.5.) 

na § 6171, pol. 5167, ORJ 135 o 1 000 tis. Kč (C.6.) 
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- kapitálové výdaje 

(A.1.) na ORJ 230, § 4357, pol. 6121, org. 6049 o 500 tis. Kč 

                                                             ÚZ 107517969, org. 6049 o 17 000 tis. Kč 

                                                             ÚZ 107117968, org. 6049 o 1 000 tis. Kč 

                                                             ÚZ 107100000, org. 6049 o 2 000 tis. Kč 

                               § 4357, pol. 6121, ÚZ 107517969, org. 6050 o 146 tis. Kč 

                                                             ÚZ 107117968, org. 6050 o 9 tis. Kč 

                                                             ÚZ 107100000, org. 6050 o 18 tis. Kč 

                               § 4357, pol. 6122, ÚZ 107517969, org. 6050 o 400 tis. Kč 

                                                             ÚZ 107117968, org. 6050 o 24 tis. Kč 

                                                             ÚZ 107100000, org. 6050 o 47 tis. Kč 

(C.1.) na ORJ 230, § 2321, pol. 6121, ÚZ 95, org. 7091 o 5 040 tis. Kč 

                                                             org. 7091 o 2 770 tis. Kč 

                               § 3111, pol. 6121, org. 6329 o 370 tis. Kč 

                               § 2212, pol. 6121, org. 3260 o 69 tis. Kč 

                               § 2321, pol. 6121, ÚZ 95, org. 7332 o 2 190 tis. Kč 

                               § 2321, pol. 6121, ÚZ 95, org. 7467 o 127 tis. Kč 

                               § 2310, pol. 6121, org. 857 o 30 tis. Kč 

                               § 6171, pol. 6121, org. 8179 o 1 700 tis. Kč 

(C.4.) na ORJ 230, § 3745, pol. 6121, ÚZ 1030, org. 5056 o 2 780 tis. Kč 

                                                             org. 5056 o 1 500 tis. Kč 

- neinvestiční transfery 

(A.7.) na ORJ 180, § 4350, pol. 5336, ÚZ 13351, org. 34 o 1 304 tis. Kč 

                               § 4357, pol. 5336, ÚZ 13351, org. 34 o 1 971 tis. Kč 

                               § 4350, pol. 5336, ÚZ 13351, org. 35 o 1 374 tis. Kč 

                               § 4357, pol. 5336, ÚZ 13351, org. 35 o 590 tis. Kč 

                               § 4350, pol. 5336, ÚZ 13351, org. 36 o 6 309 tis. Kč 

                               § 4350, pol. 5336, ÚZ 13351, org. 37 o 3 337 tis. Kč 

                               § 4357, pol. 5336, ÚZ 13351, org. 37 o 1 622 tis. Kč 

                               § 4350, pol. 5336, ÚZ 13351, org. 38 o 2 817 tis. Kč 

                               § 4357, pol. 5336, ÚZ 13351, org. 38 o 1 391 tis. Kč 

                               § 4357, pol. 5336, ÚZ 13351, org. 39 o 1 442 tis. Kč 

                               § 4350, pol. 5336, ÚZ 13351, org. 40 o 3 995 tis. Kč 

                               § 4357, pol. 5336, ÚZ 13351, org. 40 o 1 896 tis. Kč 

                               § 4350, pol. 5336, ÚZ 13351, org. 41 o 2 571 tis. Kč 

                               § 4357, pol. 5336, ÚZ 13351, org. 43 o 8 255 tis. Kč 

                               § 4377, pol. 5336, ÚZ 13351, org. 43 o 18 tis. Kč 

                               § 4351, pol. 5336, ÚZ 13351, org. 43 o 66 tis. Kč 

                               § 4354, pol. 5336, ÚZ 13351, org. 43 o 707 tis. Kč 

          na ORJ 170, § 4358, pol. 5336, ÚZ 13351, org. 4241 o 1 143 tis. Kč 
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- investiční transfery 

na § 4350, pol. 6356, ÚZ 359, ORJ 180, org. 41 o 275 tis. Kč (A.7.) 

z v y š u j e 

- účelová rezerva na předfinancování a spolufinancování projektů 

na § 6409, pol. 5901, ÚZ 6330, ORJ 120 o 5 024 tis. Kč (A.1.) 

                                                                  o 1 015 tis. Kč (A.2.) 

s n i ž u j í 

- běžné výdaje 

na § 4349, pol. 5909, ÚZ 7606, ORJ 180 o 77 tis. Kč (A.4.) 

na § 3639, pol. 5169, ORJ 300 o 51 tis. Kč (C.2.) 

na § 3639, pol. 5169, ORJ 300 o 13 tis. Kč (C.3.) 

na § 6310, pol. 5141, ORJ 120, org. 4504 o 2 300 tis. Kč (C.5.) 

- kapitálové výdaje 

(C.1.) na ORJ 230, § 2321, pol. 6121, ÚZ 95, org. 7120 o 152 tis. Kč 

                                                                         org. 7358 o 4 888 tis. Kč 

                               § 2321, pol. 6121, org. 7096 o 2 500 tis. Kč 

                                                             org. 7358 o 270 tis. Kč 

                               § 3639, pol. 6121, org. 8006 o 370 tis. Kč 

                               § 6409, pol. 6901 o 69 tis. Kč 

                               § 2321, pol. 6121, ÚZ 95, org. 7213 o 2 190 tis. Kč 

                               § 2321, pol. 6121, ÚZ 95, org. 7366 o 127 tis. Kč 

                               § 2310, pol. 6121, org. 7428 o 30 tis. Kč 

                               § 2219, pol. 6121, org. 3271 o 462 tis. Kč 

                               § 6409, pol. 6901 o 2 535 tis. Kč 

                               § 3612, pol. 6121, org. 2010 o 1 700 tis. Kč 

na § 3745, pol. 6909, ORJ 190 o 1 500 tis. Kč (C.4.) 

- neinvestiční transfery 

na § 3312, pol. 5213, ÚZ 7101, ORJ 160 o 300 tis. Kč (C.6.) 

 

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz (A.5.) 

- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ÚZ 13351 o 675 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje 
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na § 43xx, pol. 5xxx, ÚZ 13351 o 675 tis. Kč 

Městský obvod Slezská Ostrava (A.5.) 

- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ÚZ 13351 o 787 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje 

na § 43xx, pol. 5xxx, ÚZ 13351 o 787 tis. Kč 

Městský obvod Vítkovice (A.5.) 

- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ÚZ 13351 o 98 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje 

na § 43xx, pol. 5xxx, ÚZ 13351 o 98 tis. Kč 

Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky (A.5.) 

- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ÚZ 13351 o 261 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje 

na § 43xx, pol. 5xxx, ÚZ 13351 o 261 tis. Kč 

                        

  

2) ukládá 

   

odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření 

 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.08.2020 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 
 

RM_M 48 
Návrh na souhlas s úpravou stávajících tramvajových tratí 
a s umístěním protihlukové stěny, návrh na uzavření smluv o výpůjčce, 
návrh na uzavření dodatku č. 2 
  
Usnesení číslo: 04518/RM1822/66 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

   

s úpravou stávajících tramvajových tratí a s umístěním protihlukové stěny 
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na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Ostravy, a to: 

a) v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava 

- parc. č. 52/6 - ostatní plocha, jiná plocha, 

- parc. č. 1189/24 - ostatní plocha, dráha, 

- parc. č. 1189/25 - ostatní plocha, dráha, 

- parc. č. 1335/52 - ostatní plocha, jiná plocha, 

b) v k. ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava 

- parc. č. 100/11 - ostatní plocha, zeleň, 

- parc. č. 100/13 - ostatní plocha, zeleň, 

- parc. č. 100/81 - ostatní plocha, zeleň, 

- parc. č. 100/83 - ostatní plocha, zeleň, 

- parc. č. 100/94 - ostatní plocha, zeleň, 

- parc. č. 100/96 - ostaní plocha, zeleň, 

c) v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava 

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

- p. p. č. 371/93 - ostatní plocha, dráha, 

- p. p. č. 371/94 - ostatní plocha, zeleň, 

- p. p. č. 412/14 - ostatní plocha, dráha, 

 

pro: 

Dopravní podnik Ostrava a. s. 

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

IČO 619 74 757 

 

v rámci stavby ”Zvyšování rychlosti na tramvajových tratích” 

dle situačního výkresu, který je přílohou č. 3 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
na straně půjčitele uzavřít smlouvu o výpůjčce k částem pozemků, a to: 

a) v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava 

- parc. č. 52/6 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 5 m2, 

- parc. č. 1189/24 - ostatní plocha, dráha o výměře 176 m2, 

- parc. č. 1189/25 - ostatní plocha, dráha o výměře 186 m2, 

- parc. č. 1335/52 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 8 m2, 
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b) v k. ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava 

- parc. č. 100/11 - ostatní plocha, zeleň o výměře 202 m2, 

- parc. č. 100/13 - ostatní plocha, zeleň o výměře 915 m2, 

- parc. č. 100/81 - ostatní plocha, zeleň o výměře 436 m2, 

- parc. č. 100/83 - ostatní plocha, zeleň o výměře 948 m2, 

- parc. č. 100/94 - ostatní plocha, zeleň o výměře 65 m2, 

- parc. č. 100/96 - ostaní plocha, zeleň o výměře 454 m2, 

c) v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava 

- p. p. č. 371/91 - ostatní plocha, zeleň o výměře 546 m2,
 

- p. p. č. 371/93 - ostatní plocha, dráha o výměře 1451 m2, 

- p. p. č. 371/94 - ostatní plocha, zeleň o výměře 552 m2, 

- p. p. č. 412/14 - ostatní plocha, dráha o výměře 124 m2, 

 

se společností 

Dopravní podnik Ostrava a. s. 

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

IČO 619 74 757 

 

dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

 

  

3) rozhodla 

  
na straně půjčitele uzavřít smlouvu o výpůjčce k částem pozemků, a to: 

a) v k. ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava 

- parc. č. 100/11 - ostatní plocha, zeleň o výměře 44 m2, 

- parc. č. 100/13 - ostatní plocha, zeleň o výměře 212 m2, 

- parc. č. 100/81 - ostatní plocha, zeleň o výměře 117 m2, 

- parc. č. 100/83 - ostatní plocha, zeleň o výměře 243 m2, 

- parc. č. 100/94 - ostatní plocha, zeleň o výměře 23 m2, 

- parc. č. 100/96 - ostatní plocha, zeleň o výměře 144 m2, 

b) v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava 

- p. p. č. 371/91 - ostatní plocha, zeleň o výměře 128 m2, 

- p. p. č. 371/93 - ostatní plocha, dráha o výměře 176 m2, 

- p. p. č. 371/94 - ostatní plocha, zeleň o výměře 87 m2, 

- p. p. č. 412/14 - ostatní plocha, dráha o výměře 18 m2, 

 

se společností 

Dopravní podnik Ostrava a. s. 

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

IČO 619 74 757 
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dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

 

  

4) rozhodla 

   

na straně nájemce uzavřít dodatek č. 2 k nájemní smlouvě ev. č. 2915/2010/M ze dne 

29. 12. 2020, ve znění dodatku č. 1 ze dne 1. 6. 2018 

 

s pronajímatelem: 

 

MILNEA státní podnik v likvidaci 

se sídlem Praha 6, Řepy, Třanovského 622/11, PSČ 163 04 

IČO 000 16 187 

 

dle přílohy č. 8 předloženého materiálu 

 

  

 
RM_M 49 
„Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Moravská”. Návrh na 
uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo 1517/2019/OI/VZKÚ 
  
Usnesení číslo: 04519/RM1822/66 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1517/2019/OI/VZKÚ na realizaci stavby 

„Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Moravská” dle přílohy č.1 a důvodové zprávy 

předloženého materiálu, a to se společností STASPO spol. s r.o., Těšínská 254, 716 00 Ostrava 

- Radvanice, IČO 410 35 704 

  

 
 

RM_M 50 
Návrh na uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě na část budovy 
č. p. 1183, která je součástí pozemku parc. č. 3083 v k. ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 04520/RM1822/66 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
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1) rozhodla 

   

na straně pronajímatele o uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ev. č. 1192/2020/MJ, na 

pronájem části budovy č.p. 1183, která je součástí pozemku parc. č. 3083, zastavěná plocha 

a nádvoří, vše k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

 

přičemž uzavřením dodatku č. 1 dojde k úpravě předmětu nájmu, a to formou zúžení předmětu 

nájmu a úpravou nájemného. 

s nájemcem Řemeslný inkubátor Ostrava z.s., se sídlem Vítkovická 3366, 702 00 Ostrava, 

IČO: 054 71 052 

 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

 

  

 
RM_M 51 
Návrh na záměr města pronajmout části pozemků v k. ú. Pustkovec, 
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 04521/RM1822/66 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout části pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostrava, a to 

následovně: 

- část pozemku parc. č. 4704/10, ost. plocha - ost. komunikace, o výměře 95,84 m2 

- část pozemku parc. č. 4704/35, trvalý travní porost, o výměře 74,50 m2 

- část pozemku parc. č. 4704/33, trvalý travní porost, o výměře 267,63 m2 

- část pozemku parc. č. 4704/34, trvalý travní porost, o výměře 57,27 m2 

- část pozemku parc. č. 4706/4, ost. plocha - ost. komunikace, o výměře 140,40 m2 

- část pozemku parc. č. 4704/5, ost. plocha - ost. komunikace, o výměře 30,00 m
2
 

vše v k.ú. Pustkovec, obec Ostrava (ul. Technologická), 

dle zákresu v leteckém snímku, který je přílohou č. 1 předloženého materiálu, 

s tím, že si vyhrazuje právo pronajmout části pozemků jako celek, nebo kteroukoliv část  

pozemku jednotlivě, případně i více částí pozemků, přičemž si vyhrazuje právo kdykoliv tento 

záměr zrušit 
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RM_M 52 
Návrh na zřízení služebnosti, uzavření smlouvy o zřízení služebnosti, 
návrh na souhlas s umístěním stavby a uzavření smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti se společností CETIN a.s. 
  
Usnesení číslo: 04522/RM1822/66 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

a provozování nadzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě k pozemku ve 

vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 798/5- ostatní plocha, ostatní komunikace, 

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

CETIN a.s. 

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

IČO 040 84 063 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) souhlasí 

  
s umístěním stavby podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě do pozemků 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

p. p. č. 414/12 - ostatní plocha, zeleň, 

p. p. č. 539 - ostatní plocha, jiná plocha, 

oba v k. ú. Muglinov, obec Ostrava, pro: 

CETIN a.s. 

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

IČO 040 84 063 

v rámci stavby “VPIC Ostrava-Muglinov, Hruškový sad II”, dle situačního výkresu, který je 

přílohou č. 3/2 předloženého materiálu 
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3) rozhodla 

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

a provozování podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě k pozemkům ve 

vlastnictví statutárního města Ostravy: 

p. p. č. 414/12 - ostatní plocha, zeleň, 

p. p. č. 539 - ostatní plocha, jiná plocha, 

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

CETIN a.s. 

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

IČO 040 84 063 

 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

 

  

 
RM_M 53 
Revitalizace areálu bývalých kasáren Hranečník - oplocení areálu - 
návrh Dodatku č.3 
  
Usnesení číslo: 04523/RM1822/66 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

   

o uzavření Dodatku č.3 ke smlouvě o dílo č. 2406/2019/OI/VZKÚ ze dne 2.8.2019 na realizaci 

stavby ”Revitalizace areálu bývalých kasáren Hranečník - oplocení areálu” mezi objednatelem 

Statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám.č.8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 

a  zhotovitelem: 

 

K2 stavební Moravia s.r.o., Počáteční 429/10, 710 00 Ostrava,  IČO: 28573994, 

kterým se mění termín provedení díla  

 

dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

 

  

 
RM_M 54 
Návrh na uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě na pronájem bytu 
č. 11 v domě na ul. Horní 3032/100, Ostrava-Bělský Les. 
  
Usnesení číslo: 04524/RM1822/66 

(zn.předkl.) 
08 
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Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ev. č. 2755/2019/MJ ze dne 

23. 9. 2019, jejímž předmětem je pronájem bytu č. 11 o velikosti 1+kk, umístěného ve 

4. 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 

XXXXXX XXXXXXXXXXXX, rok narození XXXX, trvale bytem  XXXXX 

XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXX, 

 

z důvodu prodloužení doby nájmu do 30. 9. 2021 a zvýšení nájemného z 60 Kč/m2 

započitatelné podlahové plochy bytu/měsíc na 65 Kč/m2, to je 2.195 Kč/měsíc 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
 
 

RM_M 55 
Návrh na zřízení služebnosti a uzavření smlouvy o zřízení služebnosti 
  
Usnesení číslo: 04525/RM1822/66 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně vlastníka, zřídit služebnost a uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě 

dešťové kanalizace k pozemkům: 

p. p. č. 680/4 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 680/7 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 680/10 - ostatní plocha, jiná plocha, 

p. p. č. 680/11 - ostatní plocha, jiná plocha, 

p. p. č. 680/12 - ostatní plocha, jiná plocha, 

p. p. č. 680/13 - ostatní plocha, jiná plocha, 

p. p. č. 728/15 - ostatní plocha, jiná plocha, 

p. p. č. 728/16 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 728/17 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 728/34 - ostatní plocha, silnice, 

p. p. č. 728/35 - ostatní plocha, silnice, 

p. p. č. 736/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
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p. p. č. 736/22- ostatní plocha, jiná plocha, 

p. p. č. 1095/4 - ostatní plocha, silnice, 

p. p. č. 1095/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 1095/40 - ostatní plocha, jiná plocha, 

p. p. č. 1095/43 - ostatní plocha, jiná plocha, 

všechny v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, 

 

s oprávněným: 

Moravskoslezský kraj 

se sídlem ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava 

IČO 70890692 

zastoupený Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, 

se sídlem Úprkova  795/1, 702 23 Ostrava 

IČO 00095711, 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 56 
Návrh na uzavření dodatku č. 19 ke zřizovací listině příspěvkové 
organizace Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 04526/RM1822/66 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

   

zastupitelstvu města 

 

schválit dodatek č. 19 ke zřizovací listině ze dne 21. 5. 2014 právnické osoby Čtyřlístek - 

centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace, dle přílohy č. 3 

předloženého materiálu 

 

 

2) ukládá 

   

náměstkovi  primátora Mgr. Radimu Babincovi 

předložit zastupitelstvu města návrh dle bodu 1) tohoto usnesení   

 

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 16.09.2020 

 vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 57 
Návrh na uzavření Smluv o budoucích smlouvách o zřízení služebnosti 
inženýrské sítě v souvislosti se stavbami zahrnutými do kapitálového 
rozpočtu statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 04527/RM1822/66 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

   

uzavřít “Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene” v souvislosti se 

stavbou “Rekonstrukce VO Ostrava - Zárubek” mezi budoucím povinným Moravskoslezským 

krajem, se sídlem ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO: 70890692 

 

a budoucím oprávněným statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 

Ostrava, IČO: 00845451, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

 

  

 

2) rozhodla 

   

uzavřít “Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene” v souvislosti se 

stavbou “Rekonstrukce a revitalizace Náměstí Republiky” mezi budoucím povinným 

Moravskoslezským krajem, se sídlem ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO: 70890692 

 

a budoucím oprávněným statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 

Ostrava, IČO: 00845451, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

 

  

3) rozhodla 

   

uzavřít “Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene” v souvislosti se 

stavbou “Veřejné prostranství lokalita DUHA v Ostravě-Porubě” mezi budoucím povinným 

Moravskoslezským krajem, se sídlem ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO: 70890692 

 

a budoucím oprávněným statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 

Ostrava, IČO: 00845451, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

 

 

4) rozhodla 

   

uzavřít “Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě” 

v souvislosti se stavbou “Rekonstrukce VO oblast Šmírova v k.ú. Radvanice, obec Ostrava” 

mezi budoucím povinným Českou republikou - Úřad pro zastupování státu ve věcech 
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majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, IČO: 69797111 

a budoucím oprávněným statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 

Ostrava, IČO: 00845451, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu 

 

  

 
RM_M 58 
Návrh dohody o ukončení smluvního vztahu založeného smlouvou 
o dílo a smlouvou příkazní č. 3618/2018/OI/VZKÚ 
  
Usnesení číslo: 04528/RM1822/66 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dohody o ukončení smluvního vztahu založeného Smlouvou o dílo a smlouvou 

příkazní č. 3618/2018/OI/VZKÚ na zajištění nezbytných dokumentací a předpokladů pro 

budoucí realizaci stavby “Nový příjezd k areálu Planetária Ostrava” v k.ú. Krásné Pole 

a Pustkovec, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se zhotovitelem  

a příkazníkem DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava, 

IČO 42767377  

  

 
RM_M 59 
Návrh na uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo akce “M - Ostrava - 
Sportovní hala v Krásném Poli” 
  
Usnesení číslo: 04529/RM1822/66 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 2419/2019/OI/VZKÚ ze dne 19.8.2019 ve znění 

Dodatku č. 1 ze dne 16.12.2019 a Dodatku č. 2 ze dne 8.6.2020 mezi statutárním městem 

Ostrava, Prokešovo náměstí č. 8, 729 30 Ostrava, IČO 00845451 a společností BYSTROŇ 

Group a.s., Chpinova 576/1, 702 00 Ostrava, IČO 27800466, kterým se upravuje rozsah 

předmětu plnění a cena díla ve vztahu k vzniklým méně a více pracím v rámci stavby ”M - 

Ostrava - Sportovní hala v Krásném Poli” dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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RM_M 60 
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby “Výstavba 
nového kampusu na Černé louce” 
  
Usnesení číslo: 04530/RM1822/66 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 0384/2020/OSR ze dne 17.1.2020 na realizaci stavby 

“Výstavba nového kampusu na Černé louce – Univerzitní zázemí sportu a behaviorálního 

zdraví a Nová fakulta umění“ se společníky „Sdružení pro KAMPUS“, jejímž jménem jedná na 

základě Společenské smlouvy IMOS Brno a.s., Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno, 

IČO: 25322257 a společníkem je Beskydská stavební, a.s., Frýdecká 225, Staré Město, 739 61 

Třinec, IČO: 28618891. Dodatek č. 1 upravuje rozsah předmětu plnění, cenu díla a termín 

realizace ve vztahu k vzniklým méně a více pracím dle přílohy č. 1 předloženého materiálu. 

Dodatek bude podepsán po obdržení kladného stanoviska poskytovatele dotace. 

  

 
RM_M 61 
Schválení vystavení objednávky na nákup záchranné seskokové 
matrace pro jednotku sboru dobrovolných hasičů Ostrava - Radvanice 
  
Usnesení číslo: 04531/RM1822/66 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
vystavení objednávky na nákup záchranné seskokové matrace pro jednotku sboru 

dobrovolných hasičů Ostrava - Radvanice ve výši 327.305,-- Kč vč. DPH v rozsahu dle 

objednávky č. HSMO/OBJ/M34/2020 v příloze č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 62 
Návrh na uzavření smlouvy o dílo na realizaci díla Svinovský park 
  
Usnesení číslo: 04532/RM1822/66 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy o dílo na realizaci díla “Svinovský park” se zhotovitelem: 
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Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o., se sídlem Antonína Brože 3124/2, 700 30  Ostrava, 

IČO: 25816977 

za cenu nejvýše přípustnou 3 392 696,07 Kč bez DPH v rozsahu přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

 
RM_M 63 
Souhlas se změnou Zásad činnosti Czech Convention Bureau 
  
Usnesení číslo: 04533/RM1822/66 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 2367/RM1014/30 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se změnou Zásad činnosti Czech Convention Bureau dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) zmocňuje 

   

vedoucího odboru strategického rozvoje 

k podpisu Prohlášení souhlasu se zásadami činnosti Czech Convention Bureau dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 24.08.2020 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
3) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru strategického rozvoje i nadále 

zajistil výkon práv a plnění povinností vyplývajících ze Zásad činnosti Czech Convention 

Bureau dle přílohy č. 1 přeloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 31.01.2023 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 
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RM_M 64 
Návrh na uzavření dohody o plné moci se společností Černá louka s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 04534/RM1822/66 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

   

na straně zmocnitele uzavřít dohodu o plné moci 

 

se společností Černá louka s.r.o., se sídlem Černá louka 3235, Moravská Ostrava, 702 00 

Ostrava, IČO: 26879280 

k zastupování statutárního města Ostravy, se sídlem Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, 

IČO: 00845451 při jednání ve správních řízeních vedených před správním orgánem k zajištění 

potřebného povolení či rozhodnutí pro stavební akce: 

- Sanace hradební zdi ve směru k řece Lučině, vybudování převislé terasy a zázemí pro 

občerstvení; 

 

- Výstavba hřiště – hradní nádvoří; 

realizované na nemovitých věcech budova č. p. 1, objekt občanské vybavenosti, která je 

součástí pozemku parc. č. 80/1 – zastavěná plocha a nádvoří, a pozemcích parc. č. 80/1, 

parc. č. 80/3, parc. č. 80/4, parc. č. 81/13, parc. č. 83/2, parc. č. 84/2, parc. č. 84/7, všechny 

v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 

 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

 

  

 
RM_M 65 
Návrh na uzavření Smlouvy o dílo k vypracování „Vyhodnocení záměru 
statutárního města Ostravy na revitalizaci lokality Bedřiška z hlediska 
rezidenční segregace“ 
  
Usnesení číslo: 04535/RM1822/66 

(zn.předkl.) 
86 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy o dílo k vypracování “Vyhodnocení záměru statutárního města Ostravy na 

revitalizaci lokality Bedřiška z hlediska rezidenční segregace” se zhotovitelem                             

prof. RNDr. Luďkem Sýkorou, Ph.D., IČO: 86644432, se sídlem Na Jílech 654/6, 103 00, 

Praha 10 - Kolovraty, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu. 
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RM_M 66 
Smlouva o poskytnutí právních služeb 
  
Usnesení číslo: 04536/RM1822/66 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  o  uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování právních služeb, 

ev. č. 2376/2019/LPO/VZKÚ, ze dne 1.8.2019, a to dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se 

společností: 

 

CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s.r.o., advokátní kancelář 

se sídlem: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 14000 

IČO: 48118753 

 

z důvodů dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

 

  

 
RM_M 67 
Návrh na záměr města pronajmout pozemek v k. ú. Hrušov, obec 
Ostrava a části pozemků v k. ú. Vítkovice a v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 04537/RM1822/66 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout pozemek parc. č. 1872/8 - ostatní plocha, zeleň v k. ú. Hrušov, 

obec Ostrava, dle zákresu ve snímku, který je 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. Vítkovice, obec Ostrava, a to: 

 

- parc. č. 1335/6 - ostatní plocha, jiná plocha, a to část A o výměře 9,5 m2 a část B o výměře 10 

m2, 

- parc. č. 1335/8 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 12,8 m2, 

 

dle zákresu v geometrických plánech, které jsou přílohou č 2/1 a č. 2/2 a snímku, který 

je přílohou č. 2/3 předloženého materiálu s tím, že si vyhrazuje právo pronajmout shora 
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uvedené části pozemků jako celek nebo kteroukoliv část pozemku jednotlivě, případně i více 

části pozemků a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

3) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout část pozemku p. p. č. 1226/10 - ostatní plocha, manipulační 

plocha, a to část A o výměře 22 m2 a část B o výměře 2 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec 

Ostrava, dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 3/1 předloženého materiálu a zároveň si 

vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
RM_MZP 1 
Periodické hodnocení ředitelky Firemní školky města Ostravy, p.o. - 
jmenování hodnotící komise 
  
Usnesení číslo: 04538/RM1822/66 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
1) jmenuje 

   

hodnotící komisi pro periodické hodnocení ředitelky organizace Firemní školka města Ostravy, 

p.o., 

 

dle důvodové zprávy tohoto materiálu ve složení: 

 

Ing. Tomáš Macura, MBA, předseda 

 

Ing. Václav Palička, člen 

 

Helena Kopitzová, člen 

 

Mgr. Jiří Hudec, člen 

 

Mgr. Andrea Hoffmannová, Ph.D., člen 

 

  

2) ukládá 

  
předsedovi hodnotící komise dle bodu 1) tohoto usnesení předložit radě města hodnotící zprávu 

z periodického hodnocení ředitelky organizace Firemní školka města Ostravy, p.o. 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 31.12.2020 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 
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RM_MZP 2 
Návrh na úpravu platů ředitelů příspěvkových organizací zřízených 
statutárním městem Ostrava v oblasti školství 
  
Usnesení číslo: 04539/RM1822/66 

(zn.předkl.) 
31 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
platy ředitelů příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Ostrava v oblasti 

školství s účinností od 01.09.2020 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_MZP 3 
Další postup ve věci řízení u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže 
  
Usnesení číslo: 04540/RM1822/66 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o podání Rozkladu proti Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č.j. ÚOHS-

23002/2020/830/ŠBe, sp.zn. ÚOHS-S0189/2018/VS, prostřednictvím právního zástupce města 

v uvedeném správním řízení, advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS, s.r.o., dle přílohy 

č. 1 uvedeného materiálu 

  

2) ukládá 

   

primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA,  

předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení k projednání radě města 

 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 20.08.2020 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_VZ 1 
Veřejná zakázka “Nákup rotátorů”, poř. č. 093/2020 
  
Usnesení číslo: 04541/RM1822/66 

(zn.předkl.) 
84 
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Rada města 

  
1) rozhodla 

   

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

rotátorů s výsuvnými zásuvkami pro odbor vnitřních věcí Magistrátu města Ostravy v rozsahu 

přílohy č.1 předloženého materiálu se společností 

 

HOFI engineering, s.r.o. 

Sídlo: Požárnická 140, 742 83 Klimkovice 

IČO: 28135377 

 

za cenu nejvýše přípustnou 1.398.000,- Kč bez DPH 

 

  

 
RM_VZ 3 
Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření Smlouvy 
příkazní na TDS při akci Odvádění intravilánových vod přečerpaných 
Povodňovou čerpací stanicí Žabník 
  
Usnesení číslo: 04542/RM1822/66 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

   

o zadání zakázky malého rozsahu a o uzavření Smlouvy příkazní na “Odvádění intravilánových 

vod přečerpávaných Povodňovou stanicí Žabní (TDS)” se zhotovitelem společností: 

 

JS Property, a.s., se sídlem Chopinova 276/1, 702 00, Ostrava-Přívoz, IČO: 27814742 

 

za cenu nejvýše přípustnou 98.000,00 Kč bez DPH dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

 

  

 
RM_VZ 4 
Veřejná zakázka “Odvádění intravilánových vod z PČS Žabník”,            
poř. č. 97/2020 
  
Usnesení číslo: 04543/RM1822/66 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na realizaci stavby 
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“Odvádění intravilánových vod přečerpávaných z PČS Žabník ” v k. ú. Koblov, obec Ostrava 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 

Ekoaqua ochrana vod spol. s r.o. 

se sídlem: Samaritánská 798/8, Zábřeh, 700 30 Ostrava 

IČO: 25853899 

za cenu nejvýše přípustnou 2.610.835,50 Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 5 
Kontejnérová stání na území města Ostravy - výkon TDS a BOZP 
  
Usnesení číslo: 04544/RM1822/66 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

   

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy příkazní na zajištění výkonu 

technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP při realizaci akce “Kontejnérová stání na 

území města Ostravy” s příkazníkem Ing. Tomáš Křikala, IČO 184 92 835, se sídlem  

Nová Ves 396, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí  

 

za cenu nejvýše přípustnou 122 000,- Kč bez DPH, 

 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 6 
Revitalizace vodní plochy Radvanice - výkon TDS a BOZP 
  
Usnesení číslo: 04545/RM1822/66 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

   

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy příkazní na zajištění výkonu 

technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP při realizaci akce “Revitalizace vodní 

plochy Radvanice” s příkazníkem Ing. Luděk Konečný, IČO 640 82 008, se sídlem Nováčkova 

744/12, 700 30 Ostrava - Výškovice, 
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za cenu nejvýše přípustnou 242 000,- Kč bez DPH, 

 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

 

  

 
RM_VZ 7 
Veřejná zakázka “SPZ Mošnov TI - II. etapa, plynárenská zařízení”,            
poř. č. 112/2020 
  
Usnesení číslo: 04546/RM1822/66 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o výběru dodavatele  a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané “SPZ 

Mošnov TI - II. etapa, plynárenská zařízení”, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, se 

společností: 

GASCONTROL, spol. s r.o. 

se sídlem: Nový Svět 1407/59a, 735 64  Havířov, Prostřední Suchá 

IČO: 46578021 

za cenu nejvýše přípustnou 1.170.172,37 Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 8 
“Nové Lauby” - objednávka na provedení hydrogeologického průzkumu 
  
Usnesení číslo: 04547/RM1822/66 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

   

o vystavení objednávky na provedení hydrogeologického průzkumu v místě stavební 

jámy připravované stavby “Nové Lauby” zhotoviteli: 

 

G-Consult, spol. s r.o., Výstavní 367/109, 703 00 Ostrava 

IČO: 64616886 

 

za cenu nejvýše přípustnou 117.730,- Kč bez DPH 

  

 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 74/77  
 

2) zmocňuje 

  
vedoucího odboru investičního 

k podpisu objednávky dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Jan Šrámek,  

 vedoucí odboru investičního 

  
 

RM_VZ 9 
Veřejná zakázka “Bartovice, rekonstrukce vodovodu ul. Za Ještěrkou - 
PD+AD+IČ”, poř. č. 101/2020 
  
Usnesení číslo: 04548/RM1822/66 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

“Bartovice, rekonstrukce vodovodu ul. Za Ještěrkou - PD+AD+IČ”, dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu, s dodavatelem: 

Ing. Daniel Fránek 

se sídlem: Ostravice 115, 739 14  Ostravice 

IČO: 18087434 

za cenu nejvýše přípustnou 445.000,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 10 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Sadová - 
pasportizace a monitoring”, poř. č. 113/2020 
  
Usnesení číslo: 04549/RM1822/66 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

pasportizace a monitoringu objektů během realizace stavby „Rekonstrukce vodovodu 

a kanalizace – ul. Českobratrská a ul. Sadová a Úprava povrchu ul. Českobratrská v úseku 

Nádražní - Sokolská, ČÁST 2 – UL. SADOVÁ“ v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, dle 
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přílohy č. 1 předloženého materiálu s: 

INSET s.r.o. 

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

IČO: 03579727 

za cenu nejvýše přípustnou 402 450,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 11 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce podchodu pod ul. Místeckou 
(PD+AD+IČ)”, poř. č. 107/2020 
  
Usnesení číslo: 04550/RM1822/66 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení, projektové dokumentace pro 

provádění stavby a plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v rámci stavby 

„Rekonstrukce podchodu pod ul. Místeckou“, v městském obvodu Ostrava - Jih, k.ú. 

Hrabůvka, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s dodavatelem: 

Ateliér IDEA, spol. s r.o. 

se sídlem: Strmá 640/12, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 

IČO: 15502309 

za cenu nejvýše přípustnou 1.480.000,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 12 
Veřejná zakázka “Transformace Domova Barevný svět II - interiér”, 
poř. č. 106/2020 
  
Usnesení číslo: 04551/RM1822/66 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 04469/RM1822/65 
  
Rada města 
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1) rozhodla 

  
o úpravě zadávacích podmínek k veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení dle § 56 

zákona  č. 134/2016 Sb., o zadávaní 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 přílohy 

č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 13 
Veřejná zakázka „Nákup ochranných zdravotních pomůcek 2020“ 
poř. č. 95/2020 
  
Usnesení číslo: 04552/RM1822/66 

(zn.předkl.) 
84 

  
k usnesení č. 04301/RMm1822/10 
  
Rada města 

  
1) zrušuje 

  
podle ust. § 127, odst. 2, písm. h) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

v platném znění, otevřené nadlimitní řízení k veřejné zakázce „Nákup ochranných zdravotních 

pomůcek 2020“ poř. č. 95/2020, z důvodů uvedených v předloženém materiálu 

  

 
RM_VZ 14 
Návrh na zadání zakázky malého rozsahu a uzavření objednávky na 
provedení průzkumných prací pro primární okruh tepelných čerpadel 
země – voda v souvislosti se stavbou ORG 8230 Koncertní hala města 
Ostravy 
  
Usnesení číslo: 04553/RM1822/66 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání zakázky malého rozsahu a vystavení objednávky vůči společností GEROtop 

spol. s r.o., Stráž nad Nisou, Kateřinská 589, PSČ 46303, IČO: 27277160, jejímž předmětem je 

provedení průzkumných prací – primární okruh tepelných čerpadel země – voda, a to za cenu 

nejvýše přípustnou 349.000 Kč bez DPH, vše dle objednávky v příloze č. 1 předloženého 

materiálu. 
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2) zmocňuje 

   

vedoucího odboru investičního 

k podpisu objednávky vůči společností GEROtop spol. s r.o., Stráž nad Nisou, Kateřinská 589, 

PSČ 46303, IČO: 27277160 dle bodu 1 tohoto usnesení 

 

  

 Vyřizuje: Ing. Jan Šrámek,  

 vedoucí odboru investičního 
 


