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Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 15.09.2020 
  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název zn.předkl. 

04773/RM1822/70 RM_M 0 Schválení programu 70. schůze rady města konané 

dne 15.09.2020 

35 

04774/RM1822/70 RM_M 1 Návrhy dodatků zřizovacích listin 20 

příspěvkových organizací zřízených 

Zastupitelstvem města Ostravy - hygienické 

stojany dávkovače desinfekce 

08 

04775/RM1822/70 RM_M 2 Návrh na souhlas s umístěním vedení NN                

a komunikační sítě, uzavření smluv o budoucí 

smlouvě o zřízení věcného břemene-služebností           

a návrh na uzavření dodatku č.3 ke smlouvě               

o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene,  

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

PODA a.s. 

08 

04776/RM1822/70 RM_M 3 Návrh na uzavření Smlouvy o vypořádání závazků 25 

04777/RM1822/70 RM_M 4 Návrh na záměr města směnit nemovité věci v k. ú. 

Svinov a návrh na záměr města prodat nemovitou 

věc v k.ú. Slezská Ostrava, vše obec Ostrava 

08 

04778/RM1822/70 RM_M 5 Návrh na vydání předchozího souhlasu s prodejem 

nemovitého majetku pro městský obvod Slezská 

Ostrava 

08 

04779/RM1822/70 RM_M 6 Návrh na uzavření “Smlouvy o zřízení služebnosti” 

a “Smlouvy o zřízení věcného břemene - 

služebnosti při zřizování připojení k účelové 

komunikaci dálnice č. 22MP00306/19” v 

souvislosti se stavbou “Cyklistická trasa E Hrušov 

- Vrbice” 

05 

04780/RM1822/70 RM_M 7 Návrh na uzavření “Smluv o zřízení služebností”  

v souvislosti se stavbou “Areál Zábřeh - energie, 

rekonstrukce venkovního osvětlení II. etapa” 

05 

04781/RM1822/70 RM_M 8 Návrh na uzavření “Smlouvy o nájmu pozemku”  

v souvislosti se stavbou “Cyklistická trasa U -           

U Výtopny, Pavlovova” 

05 

04782/RM1822/70 RM_M 9 Návrh na předání vodohospodářských staveb            

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

a záměr pronájmu 

08 

04783/RM1822/70 RM_M 10 Návrh na poskytnutí účelového příspěvku 

Národnímu divadlu moravskoslezskému, p.o.,        

na částečné krytí nákladů na projekt „Pamětní 

deska Josefa Kobra“ 

42 

04784/RM1822/70 RM_M 11 Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Ing. Vladimíra 

Cigánka, náměstka primátora, na Slovensko 

(Bratislava) dne 02.09.2020 
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04785/RM1822/70 RM_M 12 Návrh na zrušení usnesení Rady města Ostravy          

č. 912/16 ze dne 27.03.2007 a 6273/84 ze dne 

13.01.2009 

25 

04786/RM1822/70 RM_M 13 Návrh na souhlas s umístěním stavby a uzavření 

smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti  

v pozemku ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy pro PODA a.s. 

08 

04787/RM1822/70 RM_M 14 Schválení vystavení objednávky na nákup 

ochranných pomůcek - nitrilových rukavic 

01 

04788/RM1822/70 RM_M 15 Návrh na schválení objednávky - nákup 

ochranných oděvů 

01 

04789/RM1822/70 RM_M 16 Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci a úhradě 

nákladů na realizaci díla “Památník obětem střelby 

v Poliklinice Fakultní nemocnice v Ostravě dne    

10. prosince 2019” 

01 

04790/RM1822/70 RM_M 17 Žádost o poskytnutí neinvestiční účelové dotace        

z rozpočtu statutárního města Ostravy ze strany 

Základní umělecké školy Eduarda Marhuly, 

Ostrava - Mariánské Hory, Hudební 6, příspěvkové 

organizace 

91 

04791/RM1822/70 RM_M 18 Přijetí dotace pro projekt “Vstup do Zoo Ostrava 

zdarma” 

38 

04792/RM1822/70 RM_M 19 Rekonstrukce veřejného osvětlení oblast Slívova - 

návrh dodatku č. 1 

05 

04793/RM1822/70 RM_M 20 Návrh na souhlas s udělením plných mocí k dohodě 

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

pro Ředitelství 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 

04794/RM1822/70 RM_M 21 Návrh na souhlasy ke stavbám na pozemcích           

v katastrálním území obce Ostrava, jako vlastníka 

sousedních nemovitostí 

84 

04795/RM1822/70 RM_M 22 Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů         

do vlastnictví právnické osoby Městská nemocnice 

Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00635162, 

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

Moravská Ostrava 

40 

04796/RM1822/70 RM_M 23 Žádost městského obvodu Slezská Ostrava              

o poskytnutí finančních prostředků na realizaci 

adaptačních opatření v rámci projektu „Parčík 

Brigádnická“ a městského obvodu Ostrava-Jih         

o poskytnutí finančních prostředků na realizaci 

adaptačních opatření v rámci revitalizace 

veřejných prostranství na území městského obvodu 
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04797/RM1822/70 RM_M 24 Návrh na uzavření nájemní smlouvy v k. ú. 

Moravská Ostrava, obec Ostrava 

08 

04798/RM1822/70 RM_M 25 Poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu 

statutárního města Ostravy společnosti Dům 

seniorů v Krásném Poli s.r.o. a návratné finanční 

výpomoci městskému obvodu Krásné Pole 

50 

04799/RM1822/70 RM_M 26 Stanovisko k žádosti o zápis do školského rejstříku 

Mateřské školy BabySamien Little school, z.ú.,          

se sídlem Bohumínská 37/158, 712 00 Ostrava - 

Muglinov, IČO: 04040252 

91 

04800/RM1822/70 RM_M 27 Návrh na uzavření Dodatku č.1 k Memorandu           

o spolupráci na rozvoji vodíkových technologií            

v dopravě 

38 

04801/RM1822/70 RM_M 28 Úprava rozpočtu 07 

04802/RM1822/70 RM_M 29 Návrh na prodej přebytečného movitého majetku 

města formou elektronické aukce 

84 

04803/RM1822/70 RM_M 30 Kácení dřevin na pozemcích ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy 

84 

04804/RM1822/70 RM_M 31 Dohoda o ukončení smlouvy č. 1557/2014/IT             

o poskytování služeb technické podpory 

komplexního integrovaného městského portálu           

k datu 30. 9. 2020 

83 

04805/RM1822/70 RM_M 32 Smlouva o poskytování služeb technické podpory 83 

04806/RM1822/70 RM_M 33 Hodnotící zpráva o plnění závazků stanovených      

v Dohodě o spolupráci stran v oblasti životního 

prostředí se zaměřením na omezování znečišťování 

ovzduší 

80 

04807/RM1822/70 RM_M 34 Smlouva o poskytnutí finančních prostředků            

z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury 

na rok 2020 

09 

04808/RM1822/70 RM_M 35 Schválení podání žádosti o dotaci na projekt 

Mobilita pedagogických pracovníků - Visegrad 

91 

04809/RM1822/70 RM_M 36 Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě        

o zřízení služebnosti v SPZ Ostrava - Mošnov 

08 

04810/RM1822/70 RM_M 37 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce 08 

04811/RM1822/70 RM_M 38 Návrh prodat spoluvlastnický podíl na nemovitých 

věcech v k.ú. Studénka nad Odrou, obec Studénka 

08 

04812/RM1822/70 RM_M 39 Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava, 

obec Ostrava 

08 

04813/RM1822/70 RM_M 40 Návrh na uzavření nájemní smlouvy na část 

užitného prostoru v kolektorech na území města 

Ostravy se společností Vodafone Czech          

Republic a.s. 

08 

04814/RM1822/70 RM_M 41 Vyhodnocení výzvy pro podání nabídek           

pro vybudování a provozování nabíjecí 

infrastruktury 
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04815/RM1822/70 RM_M 42 Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Čs. legií  

a nám. Msgre. Šrámka - návrh na uzavření Dodatku 

č.1 ke Smlouvě o dílo č. 1244/2019/OI/VZKÚ 

05 

04816/RM1822/70 RM_M 43 Návrh zástupců města v orgánech spolku Spolek  

na podporu sportu, dětí a mládeže, z.s. 

28 

04817/RM1822/70 RM_M 44 Revitalizace bývalých kasáren Hranečník - 

oplocení - TDS+BOZP - návrh Dodatku č.1 

05 

04818/RM1822/70 RM_M 45 Návrh na uzavření pachtovní smlouvy (objekt 

Loděnice na soutoku řeky Ostravice a Lučiny),        

k. ú. Slezská Ostrava 

08 

04819/RM1822/70 RM_M 47 Návrh na souhlas s umístěním inž. sítí, uzavření 

smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, 

nájemní smlouvy, smluv o zřízení služebnosti 

08 

04820/RM1822/70 RM_M 48 Návrh na uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo        

č. 2192/2020/HS ze dne 04. 08. 2020, Opravy 

technologií 2020 - Opravy Centra bezpečné jízdy 

zájmového sdružení právnických osob OSTRAVA 

BEZPEČNÁ DOPRAVA!!! 

84 

04821/RM1822/70 RM_M 49 Uzavření Dohody o ukončení smluvního vztahu 

založeného smlouvou o dílo a smlouvou příkazní  

v rámci přípravy stavby “Cyklotrasa M přes 

Svinovské mosty” 

05 

04822/RM1822/70 RM_M 50 Souhlas s terénními úpravami na pozemcích parc. 

č. 1946/102, 1946/131 v k. ú. Slezská Ostrava, 

obec Ostrava a návrh na uzavření nájemní smlouvy 

a návrh na záměr města pronajmout část pozemků 

parc. č. 1946/102, 1946/131 v k. ú. Slezská 

Ostrava, obec Ostrava 

08 

04823/RM1822/70 RM_VZ 1 Provedení opravy venkovního osvětlení v areálu 

odtahového parkoviště Magistrátu města Ostravy 

na ul. Hlubinská, Moravská Ostrava a Přívoz 

84 

04824/RM1822/70 RM_VZ 2 Oprava fasády a nátěr vikýřů Archivu města 

Ostravy 

84 

04825/RM1822/70 RM_VZ 3 Veřejná zakázka “Odkanalizování lokality         

Pod Kaplí - Nad Kaplí - PD, IČ, AD”, poř. č. 

126/2020 

05 

04826/RM1822/70 RM_VZ 4 Oprava zábradlí nezastřešené části terasy v areálu 

Slezskoostravského hradu 

84 

04827/RM1822/70 RM_VZ 5 Renovační a natěračské práce obkladu fasády           

a dřevěného laťování objektu loděnice na parc. č. 

50/23 v k. ú.Slezská Ostrava 

84 

04828/RM1822/70 RM_VZ 6 Oprava vnitřní a venkovní kanalizace v objektu 

Slezskoostravského hradu 

84 

04829/RM1822/70 RM_VZ 7 Veřejná zakázka „Obalový materiál a jednorázové 

papírové výrobky 2020“ poř. č. 114/2020 

84 

04830/RM1822/70 RM_VZ 8 Veřejná zakázka “Stavby veřejného osvětlení II. 

(PD+IČ+AD)”, poř.č. 098/2020 
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04831/RM1822/70 RM_VZ 9 Návrh na uzavření dodatku č.2 ke smlouvě 

1106/2020/OI/VZ “Rekonstrukce historické 

budovy bývalých jatek” 

05 

04832/RM1822/70 RM_VZ 10 Veřejná zakázka “KONCERTNÍ HALA MĚSTA 

OSTRAVY - výběr týmu Správce stavby” 

05 

04833/RM1822/70 RM_VZ 11 Veřejná zakázka “Propojení Nová Pivovarská - 

Karolina - 2. etapa Univerzitní (PD+AD+IČ)”,  

poř. č. 096/2020 

05 

04834/RM1822/70 RM_VZ 12 Veřejná zakázka “Dodávka vodoměrů 2021”,  

poř. č. 099/2020 

08 

04835/RM1822/70 RM_VZ 13 Sanační a injektážní práce 1. NP v objektu 

Zámecká 10 na parc. č. 458 v k.ú. Moravská 

Ostrava 

84 

04836/RM1822/70 RM_VZ 15 Veřejná zakázka “Koncertní hala města Ostravy - 

průzkum území a stávajícího objektu”, poř. č. 

144/2020 

05 

04837/RM1822/70 RM_VZ 17 Veřejná zakázka “Výměna čerpací stanice LPH, 

LZS MSK Ostrava-Zábřeh”, poř. č. 120/2020 

05 

04838/RM1822/70 RM_VZ 18 Veřejná zakázka “Městská nemocnice Ostrava – 

Modernizace pavilonu E2 II.”, poř. č. 129/2020 

05 

04839/RM1822/70 RM_VZ 19 Soutěž o návrh “Památník válečným veteránům”, 

poř. č. 034/2020 

89 

  
 
Materiály, které byly staženy: 
  

 Materiál 
  

Název zn.předkl. 

  RM_VZ 14 Koncese malého rozsahu “Bikesharing Ostrava”, 

poř. č. 137/2020 

38 

  RM_VZ 16 Veřejná zakázka “Právní služby”, poř. č. 150/2020 05 

  RM_M 51 Projednání žádosti o splátkový kalendář 28 

  RM_M 46 Návrh na souhlas s trvalým odnětím části pozemku 

ze zemědělského půdního fondu 

08 
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RM_M 0 
Schválení programu 70. schůze rady města konané dne 15.09.2020 
  
Usnesení číslo: 04773/RM1822/70 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
program 70. schůze rady města konané dne 15.09.2020 

  

 
RM_M 1 
Návrhy dodatků zřizovacích listin 20 příspěvkových organizací 
zřízených Zastupitelstvem města Ostravy - hygienické stojany 
dávkovače desinfekce 
  
Usnesení číslo: 04774/RM1822/70 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
návrhy na schválení 20 dodatků zřizovacích listin příspěvkových  organizací 

zřízených zastupitelstvem města Ostravy, kterými se předávají k hospodaření movité věci -         

79 ks hygienické stojany dávkovače desinfekce v celkové pořizovací ceně 381 882,05 Kč 

uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit dodatek č. 9 ke zřizovací listině  ze dne 21.05.2014 právnické osoby Ostravské 

muzeum, příspěvková organizace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit dodatek č. 8 ke zřizovací listině ze dne 21.05.2014 právnické osoby Janáčkova 

filharmonie Ostrava, příspěvková organizace, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

4) doporučuje 
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zastupitelstvu města 

schválit dodatek č. 9 ke zřizovací listině ze dne 21.05.2014 právnické osoby Národní divadlo 

moravskoslezské, příspěvková organizace, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

5) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit dodatek č. 8 ke zřizovací listině ze dne 21.05.2014 právnické osoby Komorní scéna 

Aréna, příspěvková organizace, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  

6) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit dodatek č. 8 ke zřizovací listině ze dne 21.05.2014 právnické osoby Lidová 

konzervatoř a Múzická škola, příspěvková organizace, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

7) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit dodatek č. 8 ke zřizovací listině ze dne 21.05.2014 právnické osoby Domov Slunovrat, 

Ostrava - Přívoz, příspěvková organizace, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu 

  

8) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit dodatek č. 9 ke zřizovací listině ze dne 21.05.2014 právnické osoby Domov pro seniory 

Iris, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu 

  

9) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit dodatek č. 8 ke zřizovací listině ze dne 21.05.2014 právnické osoby Domov Čujkovova, 

Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu 

  

10) doporučuje 
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zastupitelstvu města 

schválit dodatek č. 8 ke zřizovací listině ze dne 21.05.2014 právnické osoby Domov 

Korýtko, příspěvková organizace, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu 

  

11) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit dodatek č. 8 ke zřizovací listině ze dne 21.05.2014 právnické osoby Domov Magnolie, 

Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace, dle přílohy č. 11 předloženého materiálu 

  

12) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit dodatek č. 8 ke zřizovací listině ze dne 21.05.2014 právnické osoby Domov Slunečnice 

Ostrava, příspěvková organizace, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu 

  

13) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit dodatek č. 9 ke zřizovací listině ze dne 21.05.2014 právnické osoby Domov pro seniory 

Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace, dle přílohy č. 13 předloženého materiálu 

  

14) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit dodatek č. 20 ke zřizovací listině ze dne 21.05.2014 právnické osoby Čtyřlístek - 

centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace, dle přílohy č. 14 

předloženého materiálu 

  

15) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit dodatek č. 9 ke zřizovací listině ze dne 21.05.2014 právnické osoby Středisko volného 

času Korunka, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace, dle přílohy č. 15 

předloženého materiálu 
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16) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit dodatek č. 9 ke zřizovací listině ze dne 21.05.2014 právnické osoby Středisko volného 

času, Ostrava - Moravská Ostrava, příspěvková organizace, dle přílohy č. 16 předloženého 

materiálu 

  

17) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit dodatek č. 9 ke zřizovací listině ze dne 21.05.2014 právnické osoby Dům dětí          

a mládeže, Ostrava - Poruba, příspěvková organizace, dle přílohy č. 17 předloženého materiálu 

  

18) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit dodatek č. 9 ke zřizovací listině ze dne 25.05.2016 právnické osoby PLATO Ostrava, 

příspěvková organizace, dle přílohy č. 18 předloženého materiálu 

  

19) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit dodatek č. 9 ke zřizovací listině ze dne 21.05.2014 právnické osoby Dětské centrum 

Domeček, příspěvková organizace, dle přílohy č. 19 předloženého materiálu 

  

20) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit dodatek č. 9 ke zřizovací listině ze dne 21.05.2014 právnické osoby Domov Sluníčko, 

Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace, dle přílohy č. 20 předloženého materiálu 

  

21) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit dodatek č. 11 ke zřizovací listině ze dne 21.05.2014 právnické osoby Knihovna města 

Ostravy, příspěvková organizace, dle přílohy č. 21 předloženého materiálu 
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22) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

předložit zastupitelstvu města ke schválení návrhy dodatků zřizovacích listin příspěvkových 

organizací dle bodů 2) až 21)  tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 14.10.2020 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 2 
Návrh na souhlas s umístěním vedení NN a komunikační sítě, uzavření 
smluv o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-služebností            
a návrh na uzavření dodatku č.3 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene, pro ČEZ Distribuce, a.s., OVANET a.s., PODA a.s. 
  
Usnesení číslo: 04775/RM1822/70 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním podzemního vedení přípojky 2x NN 0,4 kV v pozemku ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy: 

p. p. č. 1226/10 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 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-Zábřeh 556/55, NNk” 

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

  

2) rozhodla 

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

a provozování podzemního vedení přípojky 2x NN 0,4 kV k pozemku: 

p. p. č. 1226/10 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

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

ČEZ Distribuce, a.s. 

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

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 
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3) souhlasí 

  
s umístěním podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě v pozemcích            

ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

p. p. č. 1095/27 - ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, 

parc. č. 793/328 - ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Výškovice u Ostravy, obec 

Ostrava, pro:  

  

OVANET a.s. 

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

v rámci stavby “Přeložení nadzemních tras TRASA B: Svornosti x Výškovická 151” 

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

  

4) rozhodla 

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

a provozování podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě k pozemkům: 

p. p. č. 1095/27 - ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, 

parc. č. 793/328 - ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava, 

s budoucím oprávněným: 

OVANET a.s. 

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

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

5) rozhodla 

  
na straně vlastníka uzavřít dodatek č. 3 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene evid. č. 2751/2014/MJ ze dne 16. 12. 2014 ve znění dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí 

smlouvě o zřízení věcného břemene evid. č. 2751D1/2016/MJ  ze dne 9. 12. 2016 ve znění 

dodatku č. 2 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene evid. č. 

2751D2/2018/MJ ze dne 3. 12. 2018  k pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

p. p. č. 904/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

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

PODA a.s. 

se sídlem 28. října 1168/102, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 258 16 179 

dle přílohy č. 9 předloženého materiálu 
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RM_M 3 
Návrh na uzavření Smlouvy o vypořádání závazků 
  
Usnesení číslo: 04776/RM1822/70 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy o vypořádání závazků mezi Statutárním městem Ostrava se sídlem 

Prokešovo nám.8, 729 30 Ostrava, IČO:00845451 a Sodexo Pass Česká republika a.s., Radlická 

2, 150 00 Praha, IČO:61860476 

  

 
RM_M 4 
Návrh na záměr města směnit nemovité věci v k. ú. Svinov a návrh            
na záměr města prodat nemovitou věc v k.ú. Slezská Ostrava, vše obec 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 04777/RM1822/70 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem na záměr města směnit   

- část pozemku parc. č. 699/2 o výměře 78 m2, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, 

svěřenou městskému obvodu Svinov, která je dle geometrického plánu č. 2994-46/2020 

vyhotoveného pro k.ú. Svinov, nově označena jako pozemek parc.č. 699/4 v k.ú. Svinov, obec 

Ostrava 

za 

- část pozemku parc.č. 691/29  o výměře 78 m2, ve vlastnictvi České republiky s právem 

hospodařit s majetkem státu pro Generální inspekci bezpečnostních sborů, Skokanská 2311/3, 

Břevnov, 169 00 Praha 6, IČO 725 54 495, která je dle geometrického plánu č. 2994-46/2020 

vyhotoveného pro k.ú. Svinov, nově označena jako pozemek parc.č. 691/88 v k.ú. Svinov, obec 

Ostrava  

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

  

2) souhlasí 

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

- část pozemku parc.č. 2120 o výměře 120 m2 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava,                  

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřenou městskému obvodu Slezská Ostrava,  

dle zákresu, který je přílohou č. 3/C předloženého materiálu 
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a zároveň doporučuje zastupitelstvu města vyhradit si právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 14.10.2020 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 5 
Návrh na vydání předchozího souhlasu s prodejem nemovitého majetku 
pro městský obvod Slezská Ostrava 
  
Usnesení číslo: 04778/RM1822/70 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) nevydává 

  
pro  městský  obvod  Slezská Ostrava  předchozí souhlas   k  prodeji  nemovitého majetku 

v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, a to: 

-  pozemku parc. č. 2517, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba Slezská 

Ostrava, č.p.1465, bytový dům, včetně všech součástí a příslušenství 

  

 
RM_M 6 
Návrh na uzavření “Smlouvy o zřízení služebnosti” a “Smlouvy o zřízení 
věcného břemene - služebnosti při zřizování připojení k účelové 
komunikaci dálnice č. 22MP00306/19” v souvislosti se stavbou 
“Cyklistická trasa E Hrušov - Vrbice” 
  
Usnesení číslo: 04779/RM1822/70 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření “Smlouvy o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou “Cyklistická trasa E 

Hrušov - Vrbice” mezi vlastníkem: 

Povodí Odry, státní podnik 

Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

IČO: 70890021 
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a 

oprávněným: 

Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 

IČO: 00845451 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
o uzavření “Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti při zřizování připojení k účelové 

komunikaci dálnice č. 22-MP00306/19”  v souvislosti se stavbou “Cyklistická trasa E Hrušov - 

Vrbice” mezi vlastníkem: 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace 

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle 

IČO: 65993390 

a 

oprávněným: 

Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 

IČO: 00845451 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 7 
Návrh na uzavření “Smluv o zřízení služebností” v souvislosti             
se stavbou “Areál Zábřeh - energie, rekonstrukce venkovního osvětlení 
II. etapa” 
  
Usnesení číslo: 04780/RM1822/70 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření “Smlouvy o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou “Areál Zábřeh - energie, 

rekonstrukce venkovního osvětlení II. etapa” mezi vlastníkem: 

Ostravská univerzita v Ostravě 

sídlo: Dvořákova 138/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

IČO: 61988987 

a 

oprávněným: 

Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 

IČO: 00845451 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 
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o uzavření “Smlouvy o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou “Areál Zábřeh - energie, 

rekonstrukce venkovního osvětlení II. etapa” mezi vlastníkem: 

Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. 

sídlo: Čkalovova 6144/20, Poruba, PSČ 708 00 Ostrava 

IČO: 25385691 

a 

oprávněným: 

Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 

IČO: 00845451 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 8 
Návrh na uzavření “Smlouvy o nájmu pozemku” v souvislosti se stavbou 
“Cyklistická trasa U - U Výtopny, Pavlovova” 
  
Usnesení číslo: 04781/RM1822/70 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření “Smlouvy o nájmu pozemku”  v souvislosti se stavbou “Cyklistická trasa U -           

U Výtopny, Pavlovova” mezi pronajímatelem: 

Správa železnic, státní organizace 

sídlo: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 

IČO: 70994234 

zastoupena Ing. Jiřím Machem, ředitelem OJ Oblastního ředitelství Ostrava 

a 

nájemcem: 

Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 

IČO: 00845451 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 9 
Návrh na předání vodohospodářských staveb do nájmu spol. Ostravské 
vodárny a kanalizace a.s. a záměr pronájmu 
  
Usnesení číslo: 04782/RM1822/70 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 
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o předání vodohospodářských staveb ve vlastnictví statutárního města Ostrava v celkové 

pořizovací ceně 15.746.887,58 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 14.765.586,77 Kč 

- 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 a vybudována v rámci stavby “Rekonstrukce kanalizace ul. Cihelní - 1. etapa”, ORG 

7267. 

II. Dlouhodobý drobný hmotný majetek v celkové pořizovací ceně  869.300,00 Kč, 

který 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 200605, vodoměry 380 ks. 

III. Dlouhodobý drobný hmotný majetek v celkové pořizovací ceně  112.000,81 Kč, 

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

Ostravské vodárny a kanalizace a.s. - č. dokladu FVR182969 - navrtávací pásy, domovní 

uzávěry a kanalizační odbočky za období 7/2020 - 181 ks. 

  

2) rozhodla 

  
o záměru statutárního města Ostrava pronajmout vodohospodářské stavby ve vlastnictví 

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

  

I. Dokončené investiční akce statutárního města Ostrava, 

Kanalizace DN 800 délky 359,00 m, DN 600 délky 75,1 m a DN 500 délky 18,5 m tj. celkové 

délky 452,60 m včetně 15 kusů kanalizačních šachet DN 1000 uložené v pozemcích parc. č. 

356/5, parc. č. 356/13, parc. č. 414/39, parc. č. 414/37, parc. č. 414/27, parc. č. 414/28, parc. č. 

414/38, parc. č. 414/7, parc. č. 414/8, parc. č. 414/36 vše v k. ú. Muglinov, obec Ostrava a na 

pozemcích parc. č. 1916/7, parc. č. 1916/12, parc. č. 1246/65 vše v k. ú. Hrušov, obec Ostrava. 

Stavba byla kolaudována kolaudačním souhlasem č. 12/20/VH/K ze dne 2. 3. 2020. 

II. Dlouhodobý hmotný majetek, 

který statutární město Ostrava nabylo kupní smlouvou ev. č. 1503/2020/MJ ze dne 21. 5. 2020 

od spol. New Karolina Residential Development II s.r.o. Jedná se o propojení dvou vodovodních 

řadů v ul. Důlní a Na Prádle v Ostravě z PE D 110 délky 95,81 m včetně 3 kusů podzemních 

hydrantů DN  80 uložených v pozemcích parc. č. 244/38, parc. č. 256, parc. č. 244/36, parc. č. 

3457/14 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava. Stavba byla kolaudována kolaudačním 
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souhlasem č. 66/19/VH/K ze dne 23. 4. 2019. 

  

3) svěřuje 

  
pravomoc Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím vedoucího odboru majetkového 

podepsal předávací protokoly dle bodu 1)  návrhu usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 18.09.2020 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 10 
Návrh na poskytnutí účelového příspěvku Národnímu divadlu 
moravskoslezskému, p.o., na částečné krytí nákladů na projekt 
„Pamětní deska Josefa Kobra“ 
  
Usnesení číslo: 04783/RM1822/70 

(zn.předkl.) 
42 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí účelového investičního příspěvku ve výši 70.000,- Kč Národnímu divadlu 

moravskoslezskému, příspěvkové organizaci, ul. Čs. legií 148/14, 701 04 Ostrava-Moravská 

Ostrava, IČO 00100528, na částečné krytí nákladů na projekt „Pamětní deska Josefa Kobra“ 

za podmínek pro poskytnutí příspěvku uvedeného v příloze č. 2 a v důvodové zprávě 

předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

- z v y š u j í 

investiční příspěvky na ORJ 160 

na § 3311, pol. 6351, org. 4234     o 70 tis. Kč 

- s n i ž u j e 

rozpočtová rezerva na ORJ 120                 

na § 6409, pol. 5901                      o 70 tis. Kč 

  

3) ukládá 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.09.2020 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
4) schvaluje 

  
úpravu závazného ukazatele - zvýšení investičního příspěvku  

Národnímu divadlu moravskoslezskému, příspěvkové organizaci,   o 70 tis. Kč 

  

 
RM_M 11 
Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Ing. Vladimíra Cigánka, náměstka 
primátora, na Slovensko (Bratislava) dne 02.09.2020 
  
Usnesení číslo: 04784/RM1822/70 

(zn.předkl.) 
30 

  
k usnesení č. 04578/RM1822/67 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
zprávu ze zahraniční pracovní cesty Ing. Vladimíra Cigánka, náměstka primátora, na Slovensko 

(Bratislava) dne 02.09.2020 

  

 
RM_M 12 
Návrh na zrušení usnesení Rady města Ostravy č. 912/16 ze dne 
27.03.2007 a 6273/84 ze dne 13.01.2009 
  
Usnesení číslo: 04785/RM1822/70 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 

  
1) zrušuje 

  
své usnesení č. 912/16 ze dne 27.03.2007 a č. 6273/84 ze dne 13.01.2009 
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RM_M 13 
Návrh na souhlas s umístěním stavby a uzavření smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti v pozemku ve vlastnictví statutárního 
města Ostravy pro PODA a.s. 
  
Usnesení číslo: 04786/RM1822/70 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě v pozemku 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

p. p. č. 70/6 – ostatní plocha, ostatní komunikace 

vše v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, pro: 

PODA a.s. 

se sídlem 28. října 1168/102, Moravská Ostrava, 702 00  Ostrava 

IČO: 25816179 

v rámci stavby ”OMS PODA OSTRAVA - Mar. Hory, Vršovců” 

dle situačních výkresů, které jsou přílohami č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

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

komunikačního vedení veřejné komunikační sítě k pozemku: 

p. p. č. 70/6 – ostatní plocha, ostatní komunikace 

vše v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, s budoucím oprávněným: 

PODA a.s. 

se sídlem 28. října 1168/102, Moravská Ostrava, 702 00  Ostrava 

IČO: 25816179 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 14 
Schválení vystavení objednávky na nákup ochranných pomůcek - 
nitrilových rukavic 
  
Usnesení číslo: 04787/RM1822/70 

(zn.předkl.) 
01 
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Rada města 

  
1) schvaluje 

  
vystavení objednávky se společností MANUTAN s. r. o., se sídlem Provozní 5493/5, 722 00 

Ostrava-Třebovice, IČO 25820702 na nákup 60 tis. ks nitrilových rukavic, za celkovou 

cenu 205.368,-- Kč bez DPH, dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

2) pověřuje 

  
vedoucího odboru kancelář primátora 

učiněním všech úkonů potřebných k zajištění bodu 1) tohoto usnesení a k podpisu objednávky 

dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Bc. Michal Bayer, T: 16.09.2020 

 vedoucí odboru kancelář primátora 

  
 

RM_M 15 
Návrh na schválení objednávky - nákup ochranných oděvů 
  
Usnesení číslo: 04788/RM1822/70 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
vystavení objednávky na nákup 1000 ks ochranných oděvů se společností HYGOSERVIS         

a. s. se sídlem Lukášova 56, 293 01 Mladá Boleslav, IČO 24184993, zastoupenou členem 

představenstva Miroslavem Princem, ve výši 159.000,--Kč bez DPH dle důvodové zprávy 

předloženého materiálu 

  

2) pověřuje 

  
vedoucího odboru kancelář primátora 

učiněním všech úkonů potřebných k zajištění bodu 1) tohoto usnesení a k podpisu objednávky 

dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Bc. Michal Bayer, T: 16.09.2020 

 vedoucí odboru kancelář primátora 
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RM_M 16 
Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci a úhradě nákladů na realizaci díla 
“Památník obětem střelby v Poliklinice Fakultní nemocnice v Ostravě 
dne 10. prosince 2019” 
  
Usnesení číslo: 04789/RM1822/70 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města  

rozhodnout o uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o spolupráci a úhradě nákladů na realizaci díla 

evid. č. 2092/2020/KP “Památník obětem střelby v Poliklinice Fakultní nemocnice v Ostravě 

dne 10. prosince 2019” dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh uvedený v bodě 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Bc. Michal Bayer, T: 14.10.2020 

 vedoucí kanceláře primátora 

  
 

RM_M 17 
Žádost o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu statutárního 
města Ostravy ze strany Základní umělecké školy Eduarda Marhuly, 
Ostrava - Mariánské Hory, Hudební 6, příspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 04790/RM1822/70 

(zn.předkl.) 
91 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy 

Základní umělecké škole Eduarda Marhuly, Ostrava - Mariánské Hory, Hudební 6, příspěvkové 

organizaci, IČO 61989185, se sídlem Hudební 596/6, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory, ve výši 

150 tis. Kč na realizaci projektu “Akademie umění a kultury vzdělávání  III. věku”         

dle přílohy č. 1,2 předloženého materiálu a o uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 

neinvestiční účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy mezi statutárním městem 

Ostrava a výše uvedeným subjektem dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 
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2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se: 

- snižují 

neinvestiční příspěvky 

na § 3299, pol. 5331, ÚZ 7110, ORJ 140      o 100 tis. Kč 

na § 3299, pol. 5339, ÚZ 7107, ORJ 140       o  50 tis. Kč 

- zvyšují 

neinvestiční transfery 

na § 3299, pol. 5339, ORJ 140                      o 150 tis. Kč 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

uložit radě města zapracovat  částku ve výši 150 tis. Kč pro Základní uměleckou školu Eduarda 

Marhuly, Ostrava - Mariánské Hory, Hudební 6, příspěvkovou organizaci, na “Akademii umění 

a kultury vzdělávání  III. věku” do návrhu rozpočtů od roku 2021 

  

 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 30.11.2020 

 vedoucí odboru školství a sportu 

  
4) ukládá 

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

předložit k rozhodnutí zastupitelstvu města bod 1), 2) a 3)  tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 14.10.2020 

 vedoucí odboru školství a sportu 

  
 

RM_M 18 
Přijetí dotace pro projekt “Vstup do Zoo Ostrava zdarma” 
  
Usnesení číslo: 04791/RM1822/70 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 04236/RM1822/63 
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Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, která by měla být 

uzavřena mezi Zoologickou zahradou a botanickým parkem Ostrava, příspěvkovou organizací  

a Moravskoslezským krajem, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO: 70890692               

na financování z programu Vstupy do turistických atraktivit zdarma pro projekt „Vstup do Zoo 

Ostrava zdarma“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) žádá 

  
Zoologickou zahradu a botanický park Ostrava, příspěvkovou organizaci 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Tomáš Hanzelka, T: 30.11.2020 

 zástupce ředitele 

  
 

RM_M 19 
Rekonstrukce veřejného osvětlení oblast Slívova - návrh dodatku č. 1 
  
Usnesení číslo: 04792/RM1822/70 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1259/2020/OI/VZ ze dne 11.5.2020 na realizaci 

stavby “Rekonstrukce veřejného osvětlení oblast Slívova” mezi objednatelem Statutárním 

městem Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 a zhotovitelem ELSPOL 

Elektro s.r.o., Stará cesta 230/9, 711 00 Ostrava, IČO: 25865455, kterým se rozšiřuje předmět 

plnění a zvyšuje cena díla dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 20 
Návrh na souhlas s udělením plných mocí k dohodě č. 970/PR/NJ/2016  
a č. 971/PR/NJ/2016 pro Ředitelství 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: 04793/RM1822/70 

(zn.předkl.) 
08 
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Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s udělením Plných mocí k Dohodě č. 971/PR/NJ/2016 dle přílohy č. 6 předloženého 

materiálu  k realizaci přeložek kanalizace splaškové a dešťové u stavebních objektů v k. ú. 

Mošnov, obec Mošnov, a to:  

- SO 305 Přeložka splaškové kanalizace DN 300 - 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 

pro žadatele -  investora: 

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 udělením Plných mocí k Dohodě č. 970/PR/NJ/2016 dle přílohy č. 5 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 

pro žadatele -  investora: 

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 

  

 
RM_M 21 
Návrh na souhlasy ke stavbám na pozemcích v katastrálním území obce 
Ostrava, jako vlastníka sousedních nemovitostí 
  
Usnesení číslo: 04794/RM1822/70 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 
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jako vlastník sousední nemovitosti (statutární město Ostrava vlastní pozemek parc.č. 3076/1 - 

ostatní plocha, v k.ú. Svinov, obec Ostrava) s umístěním a realizací stavby “Novostavba 

rodinného domu vč. přípojek” na pozemku parc.č. 520/1 - zastavěná plocha a nádvoří a pozemku 

parc.č. 522 - zahrada, v k.ú. Svinov, obec Ostrava”, pro žadatele stavby: XXXX XXX 

XXXXXXXX bytem XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX, PSČ XXX XX, dle přílohy č. 

1 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru hospodářské správy 

zajistil vyhotovení příslušného souhlasu se stavbou dle bodu 1) tohoto usnesení a s tím spojené 

veškeré úkony 

  

 Vyřizuje: Ing. René Bartoš, T: 25.09.2020 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
3) zmocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy 

k podpisu souhlasu se stavbou dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. René Bartoš, T: 25.09.2020 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

RM_M 22 
Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do vlastnictví právnické 
osoby Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, IČO 
00635162, se sídlem Nemocniční 898/20a, 728 80 Ostrava - Moravská 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 04795/RM1822/70 

(zn.předkl.) 
40 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

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

do vlastnictví právnické osoby Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, IČO 

00635162, se sídlem Nemocniční 898/20a, 728 80 Ostrava - Moravská Ostrava, v celkové výši 

29.188,00 Kč (příloha č. 1 předloženého materiálu) 

  

2) ukládá 
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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: 18.09.2020 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
 

RM_M 23 
Žádost městského obvodu Slezská Ostrava o poskytnutí finančních 
prostředků na realizaci adaptačních opatření v rámci projektu „Parčík 
Brigádnická“ a městského obvodu Ostrava-Jih o poskytnutí finančních 
prostředků na realizaci adaptačních opatření v rámci revitalizace 
veřejných prostranství na území městského obvodu 
  
Usnesení číslo: 04796/RM1822/70 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí účelového investičního transferu z rozpočtu statutárního města Ostravy ve výši 

905.000 Kč vč. DPH městskému obvodu Slezská Ostrava na adaptační opatření v rámci 

realizace projektu “Parčík Brigádnická” dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého 

materiálu  

  

2) rozhodla 

  
o poskytnutí účelového neinvestičního transferu z rozpočtu statutárního města Ostravy ve výši 

1.000.000 Kč vč. DPH městskému obvodu Ostrava-Jih na adaptační opatření                            

v rámci revitalizace veřejných prostranství na ul. Františka Formana, Jana Škody, Václava 

Jiříkovského, Milana Fialy, Jaromíra Matuška a Aloise Gavlase dle důvodové zprávy a přílohy 

č. 2 předloženého materiálu  

  

3) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

- snižují kapitálové výdaje 

§ 3745, pol. 6909, ORJ 190 ............................................................................ o 1.500 tis. Kč 

- zvyšují daňové příjmy 

pol. 1333, ORJ 120, ORG 5999 ......................................................................   o 405 tis. Kč 
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- zvyšují neinvestiční převody mezi statutárním městem a městskými obvody - výdaje 

§ 6330, pol. 5347, ÚZ 93, ORJ 120, ORG 504 ............................................... o 1.000 tis. Kč 

- zvyšují investiční převody mezi statutárním městem a městskými obvody - výdaje 

§ 6330, pol. 6363, ÚZ 3500, ORJ 120, ORG 603 .......................................    o 500 tis. Kč 

§ 6330, pol. 6363, ÚZ 1030, ORJ 120, ORG 603 .........................................  o 405 tis. Kč 

u městského obvodu Ostrava - Jih 

- zvyšují neinvestiční převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy 

§ 6330, pol. 4137, ÚZ 93, ORG 504 ............................................................... o 1.000 tis. Kč 

- zvyšují běžné výdaje 

§ 3xxx, pol. 5xxx, ÚZ 93 ................................................................................. o 1.000 tis. Kč 

u městského obvodu Slezská Ostrava 

- zvyšují investiční převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy 

§ 6330, pol. 4251, ÚZ 3500, ORG 603 ............................................................   o 500 tis. Kč 

§ 6330, pol. 4251, ÚZ 1030, ORG 603 ............................................................   o 405 tis. Kč 

- zvyšují kapitálové výdaje 

§ 3xxx, pol. 6xxx, ÚZ 3500, ORG 0310377000000 .........................................   o 500 tis. Kč 

§ 3xxx, pol. 6xxx, ÚZ 1030, ORG 0310377000000 .........................................   o 405 tis. Kč 

  

4) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.09.2020 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 24 
Návrh na uzavření nájemní smlouvy v k. ú. Moravská Ostrava, obec 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 04797/RM1822/70 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření nájemní smlouvy k pozemku parc. č. 2938/12 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 

20 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 
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s EXXX DXXXXXXXXu, rok narození XXXX, bytem XXXXXXXX XXXXXXX 

XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

a 

MiXXXXXXXX GXXXXXXXXXX, rok narození XXXX, bytem XX XXXXXXXX 

XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX Ostrava, 

za účelem užívání pozemku zastavěného garáží k umístění a užívání garáže, 

za nájemné ve výši 50,- Kč/m2/rok, tj. 1 000,- Kč/rok, na dobu neurčitou, 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 25 
Poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu statutárního města 
Ostravy společnosti Dům seniorů v Krásném Poli s.r.o. a návratné 
finanční výpomoci městskému obvodu Krásné Pole 
  
Usnesení číslo: 04798/RM1822/70 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 1030/ZM1822/16 
  
Rada města 

  
1) bere na vědomí 

  
přijetí dotace z programu 11706 - Podpora bydlení od poskytovatele Ministerstva pro místní 

rozvoj ČR, Staroměstské nám. 932/6, 110 15 Praha 1, IČO: 660 02 222, pro projekt “B.j. 20 

PB-PČB Krásné Pole”, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

schválit financování projektu “B.j. 20 PB-PČB Krásné Pole” v roce 2021 z rozpočtu statutárního 

města Ostravy ve výši 15.800 tis. Kč, v tom 

- spolufinancování projektu v roce 2021 z rozpočtu statutárního města Ostravy ve výši           

14.220 tis. Kč formou účelové investiční dotace společnosti Dům seniorů v Krásném Poli s.r.o., 

IČO: 047 07 214, dle důvodové zprávy předloženého materiálu s úpravou 

- poskytnutí návratné finanční výpomoci v r. 2021 městskému obvodu Krásné Pole            

na spolufinancování projektu ve výši 1.580 tis. Kč, dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

s úpravou 

  

3) doporučuje 
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zastupitelstvu města 

 

uložit odboru majetkovému zahrnout do návrhu rozpočtu na r. 2021 částku 14.220 tis. Kč       

k poskytnutí účelové investiční dotace společnosti Dům seniorů v Krásném Poli s.r.o.,        

IČO: 047 07 214, dle důvodové zprávy předloženého materiálu s úpravou 

a odboru financí a rozpočtu zahrnout do návrhu rozpočtu na r. 2021 částku 1.580 tis. Kč           

k poskytnutí návratné finanční výpomoci městskému obvodu Krásné Pole dle důvodové zprávy 

předloženého materiálu s úpravou 

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí účelové investiční dotace ve výši 14.220 tis. Kč z rozpočtu statutárního 

města Ostrava na rok 2021 pro společnost Dům seniorů v Krásném Poli s.r.o., se sídlem 

Družební 576, Krásné Pole, 725 26  Ostrava, IČO: 047 07 214, a o uzavření 

veřejnoprávní  smlouvy o poskytnutí účelové investiční dotace mezi statutárním městem 

Ostrava a shora uvedenou společností dle přílohy č. 5 předloženého materiálu, 

za podmínky, že dané společnosti bude poskytnuta dotace z programu 11706 - “Podpora 

bydlení” z Ministerstva pro místní rozvoj ČR a dále za podmínky uzavření smlouvy o dílo            

s dodavatelem stavby 

  

5) ukládá 

  
primátorovi města Ing. Tomáši Macurovi, MBA, a  

náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 16.09.2020 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 16.09.2020 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 26 
Stanovisko k žádosti o zápis do školského rejstříku Mateřské školy 
BabySamien Little school, z.ú., se sídlem Bohumínská 37/158, 712 00 
Ostrava - Muglinov, IČO: 04040252 
  
Usnesení číslo: 04799/RM1822/70 

(zn.předkl.) 
91 
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Rada města 

  
1) vydává 

  
souhlasné stanovisko s navrhovaným zápisem Mateřské školy BabySamien Little school, z.ú.  

do školského rejstříku dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

 
RM_M 27 
Návrh na uzavření Dodatku č.1 k Memorandu o spolupráci na rozvoji 
vodíkových technologií v dopravě 
  
Usnesení číslo: 04800/RM1822/70 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 10254/RM1418/138 
k usnesení č. 04118/RM1822/62 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č.1 k Memorandu o spolupráci na rozvoji vodíkových technologií v dopravě 

mezi Moravskoslezským krajem se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO 70890692           

na straně jedné a Statutárním městem Ostrava se sídlem Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO 

00845451 na straně druhé dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 28 
Úprava rozpočtu 
  
Usnesení číslo: 04801/RM1822/70 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
změnu charakteru části neinvestičního transferu ve výši 567 tis. Kč poskytnutého městskému 

obvodu Slezská Ostrava na předfinancování a spolufinancování projektu Modernizace učeben 

základních škol ve Slezské Ostravě na transfer investiční dle důvodové zprávy předloženého 

materiálu 

  

2) schvaluje 

  
úpravu závazných ukazatelů příspěvkových organizací, a to snížení neinvestičního příspěvku 

organizaci 
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- Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením, p.o. o 150 tis. Kč 

- Lidová konzervatoř a Múzická škola, p.o. o 80 tis. Kč 

- Ostravské muzeum, p.o. o 250 tis. Kč  

  

3) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

- ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

(A.1.) na ORJ 120, pol. 4116, ÚZ 109517018, org. 109000000 o 1 032 tis. Kč 

                                                ÚZ 109117017, org. 109000000 o 182 tis. Kč 

- neinvestiční přijaté transfery od krajů 

na pol. 4122, ÚZ 341, ORJ 120 o 250 tis. Kč (A.2.) 

                                                   o 250 tis. Kč (A.3.) 

- nedaňové příjmy 

na § 2219, pol. 2132, ORJ 100 o 770 tis. Kč (C.2.) 

(E.1.) na pol. 2451, ORJ 140 o 2 208 tis. Kč 

(E.2.) na § 3119, pol. 2212, ORJ 140 o 1 tis. Kč  

          na § 3319, pol. 2123, ORJ 160, org. 4254 o 6 tis. Kč 

          na ORJ 161, § 3419, pol. 2229 o 19 tis. Kč 

                                            pol. 2229, ÚZ 7104 o 464 tis. Kč  

                                                                   

                                            pol. 2229, ÚZ 1355 o 23 tis. Kč 

                                                                             

- běžné výdaje 

(A.1.) na ORJ 135, § 6171, pol. 5011, ÚZ 109517018, org. 123000000 o 595 tis. Kč 

                                            pol. 5031, ÚZ 109517018, org. 123000000 o 148 tis. Kč 

                                            pol. 5032, ÚZ 109517018, org. 123000000 o 54 tis. Kč 

                                            pol. 5011, ÚZ 109117017, org. 123000000 o 105 tis. Kč 

                                            pol. 5031, ÚZ 109117017, org. 123000000 o 26 tis. Kč 

                                            pol. 5032, ÚZ 109117017, org. 123000000 o 9 tis. Kč 

          na ORJ 130, § 3639, pol. 5173, ÚZ 109517018, org. 123000000 o 13 tis. Kč 

                                                             ÚZ 109117017, org. 123000000 o 2 tis. Kč 

          na ORJ 260, § 3639, pol. 5166, ÚZ 109517018, org. 123000000 o 17 tis. Kč 

                                                             ÚZ 109117017, org. 123000000 o 3 tis. Kč 

                                            pol. 5901, org. 123000000 o 242 tis. Kč 

na § 4349, pol. 5164, ÚZ 7109, ORJ 180 o 9 tis. Kč (C.1.) 

na § 2295, pol. 5193, ORJ 100, org. 9205 o 770 tis. Kč (C.2.) 

na § 5512, pol. 5171, ORJ 121 o 247 tis. Kč (C.3.) 

na § 3745, pol. 5137, ORJ 300, org. 8250 o 27 tis. Kč (C.4.) 

na § 3741, pol. 5171, ORJ 190 o 15 tis. Kč (C.6.) 

na § 3612, pol. 5171, ORJ 137 o 31 tis. Kč (C.8.) 
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- neinvestiční transfery 

na § 3312, pol. 5336, ÚZ 341, ORJ 160, org. 4212 o 250 tis. Kč (A.2.) 

na § 3311, pol. 5336, ÚZ 341, ORJ 160, org. 4240 o 250 tis. Kč (A.3.) 

(C.7.) na ORJ 180, § 4373, pol. 5323, ÚZ 30 o 526 tis. Kč 

                               § 4374, pol. 5323, ÚZ 30 o 4 435 tis. Kč 

                               § 4351, pol. 5323, ÚZ 30 o 639 tis. Kč 

                               § 4351, pol. 5323, ÚZ 30, org. 43 o 106 tis. Kč 

                               § 4377, pol. 5323, ÚZ 30 o 1 231 tis. Kč 

                                                             ÚZ 30, org. 43 o 1 369 tis. Kč 

                               § 4344, pol. 5323,ÚZ 30 o 2 416 tis. Kč 

- investiční převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje 

na § 6330, pol. 6363, ÚZ 6330, ORJ 120, org. 603 o 567 tis. Kč (C.5.) 

z v y š u j e 

- účelová rezerva na předfinancování a spolufinancování projektů 

na § 6409, pol. 5901, ÚZ 6330, ORJ 120 o 2 208 tis. Kč (E.1.) 

- účelová rezerva ke krytí výpadku sdílených daní 

na § 6409, pol. 5901, ÚZ 2020, ORJ 120 o 6 570 tis. Kč (E.2.) 

s n i ž u j í 

- běžné výdaje 

na § 4349, pol. 5169, ÚZ 7109, ORJ 180 o 9 tis. Kč (C.1.) 

(C.3.) na ORJ 121, § 5512, pol. 5029 o 26 tis. Kč 

                                            pol. 5039 o 9 tis. Kč 

                                            pol. 5132 o 47 tis. Kč 

                                            pol. 5137 o 80 tis. Kč 

                                            pol. 5139 o 28 tis. Kč 

                                            pol. 5166 o 2 tis. Kč 

                                            pol. 5167 o 26 tis. Kč 

                                            pol. 5169 o 29 tis. Kč 

na § 3699, pol. 5139, ORJ 300 o 27 tis. Kč (C.4.) 

na § 3741, pol. 5169, ORJ 190 o 15 tis. Kč (C.6.) 

na § 3639, pol. 5122, ORJ 137 o 31 tis. Kč (C.8.) 

- neinvestiční transfery 

(C.7.) na ORJ 180, § 4379, pol. 5323 o 9 247 tis. Kč 

                               § 4351, pol. 5323, org. 43 o 106 tis. Kč 

                               § 4377, pol. 5323, org. 43 o 1 369 tis. Kč 

(E.2.) na § 3299, pol. 5339, ÚZ 7107, ORJ 140 o 30 tis. Kč 

          na ORJ 160, § 3311, pol. 5222, ÚZ 7101 o 300 tis. Kč 

                               § 3311, pol. 5331, ÚZ 7102, org. 43 o 150 tis. Kč 

                               § 3312, pol. 5222, ÚZ 7101 o 110 tis. Kč 
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                               § 3319, pol. 5222, ÚZ 7101 o 390 tis. Kč 

                               § 3421, pol. 5212, ÚZ 7105 o 27 tis. Kč 

                               § 3429, pol. 5222, ÚZ 7105 o 60 tis. Kč 

                               § 3312, pol. 5212, ÚZ 7101 o 175 tis. Kč 

                               § 3312, pol. 5213, ÚZ 7101 o 2 060 tis. Kč  

                                                                 

                               § 3312, pol. 5331, ÚZ 7101, org. 4254 o 80 tis. Kč 

                               § 3315, pol. 5331, ÚZ 2003, org. 4215 o 250 tis. Kč 

                               § 3319, pol. 5213, ÚZ 7101 o 100 tis. Kč 

                               § 3421, pol. 5222, ÚZ 7105 o 33 tis. Kč 

                                            pol. 5221, ÚZ 7105 o 22 tis. Kč 

          na ORJ 161, § 3419, pol. 5213, ÚZ 7117 o 500 tis. Kč 

                                                             ÚZ 7104 o 95 tis. Kč 

                                             pol. 5221 o 450 tis. Kč 

                                            pol. 5222, ÚZ 7104 o 390 tis. Kč 

                                            pol. 5222, ÚZ 7103 o 620 tis. Kč 

- neinvestiční převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje 

na § 6330, pol. 5347, ÚZ 6330, ORJ 120, org. 503 o 567 tis. Kč (C.5.) 

(E.2.) na § 6330, pol. 5347, ÚZ 7102, ORJ 120, org. 513 o 96 tis. Kč 

                                                                             org. 524 o 119 tis. Kč 

Městský obvod Slezská Ostrava (C.5.) 

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

na § 6330, pol. 4251, ÚZ 6330, org. 603 o 567 tis. Kč 

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

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 6330, org. 503 o 567 tis. Kč 

- zvýší kapitálové výdaje 

na § 3113, pol. 6xxx, ÚZ xxxxxxxxx, org. 03xxxxx000000 o 567 tis. Kč 

- sníží běžné výdaje 

na § 3113, pol. 5xxx, ÚZ xxxxxxxxx, org. 03xxxxx000000 o 567 tis. Kč 

Městský obvod Hošťálkovice (E.2.) 

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

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 7102, org. 513 o 96 tis. Kč 

- sníží běžné výdaje 

na § 3xxx, pol. 5xxx, ÚZ 7102 o 96 tis. Kč 

Městský obvod Plesná (E.2.) 

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

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 7102, org. 524 o 119 tis. Kč 

- sníží běžné výdaje 

na § 3xxx, pol. 5xxx, ÚZ 7102 o 119 tis. Kč 
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4) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.09.2020 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 29 
Návrh na prodej přebytečného movitého majetku města formou 
elektronické aukce 
  
Usnesení číslo: 04802/RM1822/70 

(zn.předkl.) 
84 

  
k usnesení č. 04042/RM1822/61 
k usnesení č. 04576/RM1822/67 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o realizaci třetího kola elektronické aukce na prodej motorových vozidel: 

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

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

výroby 2013 

  

2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy, odboru hospodářské správy, 

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

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

zprávy zajistil realizaci elektronické aukce a všechny jiné úkony, související s prodejem 

těchto motorových vozidel s výjimkou uzavření kupních smluv: 

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

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

výroby 2013 

  

 Vyřizuje: Ing. René Bartoš, T: 15.10.2020 

 vedoucí odboru hospodářské správy 
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3) stanovuje 

  
nejnižší vyvolávací ceny motorových vozidel v elektronické aukci zmíněné v bodu 2) tohoto 

usnesení: 

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

vyvolávací cena: 23 520,00 Kč 

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

výroby 2013, vyvolávací cena: 57 820,00 Kč 

  

4) rozhodla 

  
o uzavření kupních smluv dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s vítězi elektronické aukce 

zmíněné v bodě 2) tohoto usnesení 

  

5) zmocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy 

k podpisu kupních smluv dle bodu 4) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. René Bartoš, T: 15.10.2020 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

RM_M 30 
Kácení dřevin na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 04803/RM1822/70 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
a) s kácením 2 ks bříz o obvodech kmenů 103 cm a 134 cm, rostoucích na pozemku parc.č. 

460/28 - ostatní plocha v k.ú. Zábřeh - VŽ, obec Ostrava , dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

b) s kácením 1 ks lípy o obvodu kmene 190 cm rostoucí na pozemku parc.č. 5643/1 - ostatní 

plocha, k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, dle přílohy č.2 předloženého materiálu 

c) s kácením 1 ks jasanu ztepilého o obvodu kmene 307 cm rostoucího na pozemku parc.č. 

2510/35 - ostatní plocha, k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, dle přílohy č.3 předloženého 

materiálu 
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d) s kácením 3 ks jasanů ztepilých o obvodech kmenů 161 cm, 175 cm, 116 cm a 1 ks jírovce 

maďala o obvodu kmene 173 cm rostoucích na pozemku parc.č. 3088/4 - ostatní plocha, 

k.ú.Moravská Ostrava, obec Ostrava, dle přílohy č.4 předloženého materiálu 

e) s kácením 1 ks keřové skupiny o celkové ploše 57 m2 (javor klen, javor jasanolistý, liska 

obecná, svida krvavá) rostoucí na pozemku parc.č. 936/12 - ostatní plocha, k.ú. Hrabůvka, obec 

Ostrava, dle přílohy č.5 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru hospodářské správy 

zajistil vyhotovení a podání žádostí o povolení kácení dřevin u příslušného orgánu ochrany 

přírody dle bodů 1a) až 1c) a vyhotovení souhlasů s kácením dřevin dle bodu 1d) a 1e) tohoto 

usnesení  

  

 Vyřizuje: Ing. René Bartoš, T: 25.09.2020 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
3) zmocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy 

k podpisu žádostí o povolení kácení dřevin a souhlasů s kácením dřevin dle bodu 2) tohoto 

usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. René Bartoš, T: 25.09.2020 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

RM_M 31 
Dohoda o ukončení smlouvy č. 1557/2014/IT o poskytování služeb 
technické podpory komplexního integrovaného městského portálu            
k datu 30. 9. 2020 
  
Usnesení číslo: 04804/RM1822/70 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o ukončení smlouvy č. 1557/2014/IT o poskytování služeb technické podpory komplexního 

integrovaného městského portálu dohodou k datu 30. 9. 2020 se společností D3Soft s.r.o.           

se sídlem Ocelářská 12/2969, 703 00 Ostrava, IČO 25900595, dle 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 38/60  
  

RM_M 32 
Smlouva o poskytování služeb technické podpory 
  
Usnesení číslo: 04805/RM1822/70 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy o poskytování služeb technické podpory se společností NITTA Systems 

s.r.o. se sídlem Technologická 372/2, Pustkovec, 708 00 Ostrava, IČ 27780252, dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

 
RM_M 33 
Hodnotící zpráva o plnění závazků stanovených v Dohodě o spolupráci 
stran v oblasti životního prostředí se zaměřením na omezování 
znečišťování ovzduší 
  
Usnesení číslo: 04806/RM1822/70 

(zn.předkl.) 
80 

  
k usnesení č. 03431/RM1822/50 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
Hodnotící zprávu o plnění závazků stanovených v Dohodě o spolupráci stran v oblasti životního 

prostředí se zaměřením na omezování znečišťování ovzduší, která byla uzavřena              

mezi statutárním městem Ostrava a OKK Koksovny, a.s., IČO: 476 75 829, se sídlem           

Koksární 112, 702 24 Ostrava   

  

 
RM_M 34 
Smlouva o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu 
dopravní infrastruktury na rok 2020 
  
Usnesení číslo: 04807/RM1822/70 

(zn.předkl.) 
09 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o  uzavření smlouvy  o  poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní 

infrastruktury  na  rok  2020  mezi  statutárním městem Ostrava a Státním fondem dopravní  
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infrastruktury  se  sídlem Sokolovská 278, 190 00 Praha 9, IČO 70856508  dle  přílohy  č. 1 

předloženého materiálu 

  

 
RM_M 35 
Schválení podání žádosti o dotaci na projekt Mobilita pedagogických 
pracovníků - Visegrad 
  
Usnesení číslo: 04808/RM1822/70 

(zn.předkl.) 
91 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
zahájení přípravy projektu „Mobilita pedagogických pracovníků – Visegrad“                    

ke spolufinancování z Mezinárodního Visegrádského fondu 

  

2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostrava - odboru školství a sportu jako nositeli projektu 

zajistit veškeré úkony spojené s přípravou projektu dle bodu 1) tohoto usnesení a zajistit 

předložení žádosti o dotaci v rámci výzvy Mezinárodního Visegrádského fondu 

  

 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 01.10.2020 

 vedoucí odboru školství a sportu 

  
3) schvaluje 

  
v případě úspěšnosti projektu dle bodu 1) tohoto usnesení financování projektu v celkové výši 

1 317 330 Kč, 

- v roce 2021: 

na zajištění předfinancování projektu ve výši 1 317 330 Kč dle přílohy č.1 předloženého 

materiálu 

  

4) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy - odboru školství a sportu 

zajistit spolufinancování a předfinancování projektu uvedeného v bodě 1) v rámci specifikace 

nároků na rozpočet statutárního města Ostrava dle bodu 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 31.03.2021 

 vedoucí odboru školství a sportu 
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RM_M 36 
Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti            
v SPZ Ostrava - Mošnov 
  
Usnesení číslo: 04809/RM1822/70 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

služebnosti - zřízení, vedení, provozování, údržbu, opravy, rekonstrukce, provádění úprav         

za účelem modernizace nebo zlepšení výkonnosti vodovodního řadu DN 200, splaškové 

kanalizace DN 300, dešťová kanalizace DN 300 a DN 400, VTL a STL plynovodu a podzemní 

vedení veřejného osvětlení vč. sloupů: 

k pozemkům: 

- p. p. č. 1339/2 orná půda 

- p. p. č. 1338/2 trvalý travní porost 

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

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

- p. p. č. 1339/15 orná půda 

- p. p. č. 1339/16 ostatní plocha, ostatní komunikace 

- části pozemku p. p. č. 1339/17 o výměře 546 m2, která je dle geometrického plánu                

č. 1604-23/2020 oddělena a nově označena jako pozemek p. p. č. 1339/114 

- části pozemku p. p. č. 1339/1 o výměře 2724 m2, která je dle geometrického plánu                    

č. 1604-23/2020 oddělena a nově označena jako pozemek p. p. č. 1339/1 

vše  v k. ú. Mošnov, obec Mošnov, 

s budoucím vlastníkem: 

OSTRAVA AIRPORT MULTIMODAL PARK s.r.o. 

IČO: 289 38 186 

DIČ: CZ28938186   

se sídlem 28. října 3346/91, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

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

  

 
RM_M 37 
Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce 
  
Usnesení číslo: 04810/RM1822/70 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 
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na straně půjčitele uzavřít smlouvu o výpůjčce části pozemku p. č. st. 170/1 - zastavěná plocha  

a nádvoří, o výměře 1 933 m2 v k. ú. Přívoz, obec Ostrava 

s vypůjčitelem 

Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, 702 18 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO 708 90 692 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 38 
Návrh prodat spoluvlastnický podíl na nemovitých věcech v k.ú. 
Studénka nad Odrou, obec Studénka 
  
Usnesení číslo: 04811/RM1822/70 

(zn.předkl.) 
08 

  
k usnesení č. 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem prodat spoluvlastnický podíl ve výši 1/8 na nemovitých věcech v k.ú. Studénka        

nad Odrou, obec Studénka, a to na pozemku: 

- parc.č. 277, 

- parc.č. 2200/37, 

- parc.č. 2226/9, 

- parc.č. 2243/3, 

a to XXXXXXX XXXXXXXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXXXXX XXXX 

XXX XX XXXXXXXX, za cenu obvyklou v celkové výši 18.976 Kč (včetně DPH) s tím, že 

XXXXXX XXXXXXXXX uhradí statutárnímu městu Ostrava náklady na zpracování 

znaleckého posudku ve výši 6.171,- Kč 

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

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 14.10.2020 

 vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 39 
Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 04812/RM1822/70 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

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

- parc.č. 5647, 

- parc.č. 5657/4, 

od vlastníka Asental Land, s.r.o., IČO 277 69 143, sídlo Gregorova 2582/3, Moravská Ostrava, 

702 00 Ostrava, za cenu obvyklou v celkové výši 727.030,- Kč, 

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

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 14.10.2020 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 40 
Návrh na uzavření nájemní smlouvy na část užitného prostoru           
v kolektorech na území města Ostravy se společností Vodafone Czech 
Republic a.s. 
  
Usnesení číslo: 04813/RM1822/70 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně pronajímatele 

o uzavření nájemní smlouvy 

na pronájem části užitného prostoru v kolektorech ve vlastnictví statutárního města Ostrava,      

u kterých vykonává správu společnost Ostravské komunikace, a.s., a to: 

- “Kolektor Poděbradova” mezi šachtami K10 - K11, o výměře 2,56 m3 

- “Kolektor Frýdlantské mosty”, mezi šachtami K1 - K9, o výměře 2,69 m3 
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- “Kolektor Frýdlantské mosty”, mezi šachtami K9 - K10a, o výměře 0,46 m3 

- “Kolektor Nová Ves - Svinov”, mezi šachtami K1 - K26, o výměře 18,46 m3 

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

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

- “Kolektor Frýdlantské mosty”, mezi šachtami K6 - K7, o výměře 0,16 m3 

- “Kolektor Frýdlanstké mosty”, šachta K1, o výměře 0,03 m3 

v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, v k.ú. Svinov, obec Ostrava a v k.ú. Třebovice            

ve Slezsku, obec Ostrava 

se společností 

Vodafone Czech Republic a.s. 

se sídlem: náměstí Junkových 2808/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5 

IČO: 257 88 001 

za účelem uložení a provozování inženýrských sítí, za nájemné ve výši 2.850,- Kč/m3/rok,      

tj. 80.940,- Kč/ročně, na dobu neurčitou, dle návrhu smlouvy, která je přílohou č. 2 předloženého 

materiálu 

  

 
RM_M 41 
Vyhodnocení výzvy pro podání nabídek pro vybudování a provozování 
nabíjecí infrastruktury 
  
Usnesení číslo: 04814/RM1822/70 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 04261/RM1822/63 
  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
zveřejnění výsledků výzvy pro vybudování a provozování nabíjecí infrastruktury dle přílohy č. 2 

předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
vyzvat vítězné uchazeče dle přílohy č. 2 předloženého materiálu ke zpracování a předložení 

studií proveditelnosti do 16.1.2021 

  

3) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru strategického rozvoje 

zajistil vyzvání vítězných uchazečů dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 30.09.2020 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 
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RM_M 42 
Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Čs. legií a nám. Msgre. Šrámka 
- návrh na uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č. 1244/2019/OI/VZKÚ 
  
Usnesení číslo: 04815/RM1822/70 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1244/2019/OI/VZKÚ na realizaci stavby 

“Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Čs. legií a nám. Msgre. Šrámka”, mezi smluvními 

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

na straně jedné (objednatel) a společností HYDROSPOR spol. s r.o., Úprkova 966/3, 702 00 

Ostrava - Přívoz, IČO 47666374 na straně druhé (zhotovitel), dle přílohy č. 1, a to z důvodů         

dle důvodové zprávy předloženého materiálu, kdy nová cena díla bude činit maximálně 

25.534.026,47 Kč bez DPH 

  

 
RM_M 43 
Návrh zástupců města v orgánech spolku Spolek na podporu sportu, 
dětí a mládeže, z.s. 
  
Usnesení číslo: 04816/RM1822/70 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) určuje 

  
že zástupcem statutárního města Ostrava na zasedání nejvyššího orgánu spolku Spolek           

na podporu sportu, dětí a mládeže, z.s., IČO: 065 60 750, se sídlem Vítkovická 3083/1, 

Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, bude XXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX, 

nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXX XX 

XXXXXXXX 

  

2) navrhuje 

  
na straně statutárního města Ostrava jako členy Výboru spolku Spolek na podporu sportu, dětí  

a mládeže, z.s., IČO: 065 60 750, se sídlem Vítkovická 3083/1, Moravská Ostrava, 702 00 

Ostrava, Mgr. AXXXXX HXXXXXXXXXXX, Ph.D., nar. XXXXXXXXXX, bytem 

XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX a Mgr. RXXXXX 

BXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX 

XXX XX XXXXXXX 
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RM_M 44 
Revitalizace bývalých kasáren Hranečník - oplocení - TDS+BOZP - návrh 
Dodatku č.1 
  
Usnesení číslo: 04817/RM1822/70 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 2375/2019/OI ze dne 2.8.2019 

na zpracování plánu BOZP, výkon technického dozoru stavebníka a výkon koordinátora 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při realizaci stavby “Revitalizace areálu 

bývalých kasáren Hranečník - oplocení areálu” uzavřené mezi Statutárním městem Ostrava, 

Prokešovo nám. č. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 a 

PROCHÁZKA - stavební firma spol. s r.o., Veleslavínova 1022/4, Ostrava  IČO: 25389599 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 45 
Návrh na uzavření pachtovní smlouvy (objekt Loděnice na soutoku řeky 
Ostravice a Lučiny), k. ú. Slezská Ostrava 
  
Usnesení číslo: 04818/RM1822/70 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně propachtovatele uzavřít pachtovní smlouvu se společností 

Černá louka s.r.o. 

se sídlem: Černá louka 3235, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

IČO: 268 79 280, 

jejímž předmětem je pacht nemovitých věcí v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, a to: 

- pozemek parc. č. 50/23, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č. p. 2086, stavba 

občanské vybavenosti (objekt loděnice), včetně příslušenství (vodovodní a kanalizační přípojka, 

el. přípojka a odlučovač tuků) 

- část pozemku parc. č. 1212/6 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 259 m2 

a inventář, který je specifikován v příloze č. 1, která je součástí smlouvy, 

za účelem zajištění provozu objektu loděnice k využití pro klubovou, vzdělávací a rekreační 

činnost, 

na dobu neurčitou, a to ode dne 1. 10. 2020, 
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za pachtovné za nemovité věci ve výši 70 568 Kč/rok a za movité věci – inventář ve výši          

2 868 Kč/rok + DPH v zákonné výši,   

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 47 
Návrh na souhlas s umístěním inž. sítí, uzavření smluv o budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti, nájemní smlouvy, smluv o zřízení 
služebnosti 
  
Usnesení číslo: 04819/RM1822/70 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

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

předpisů, s umístěním vodovodní a kanalizační přípojky do pozemku ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy: 

p. p. č. 1226/10 – ostatní plocha, ostatní komunikace 

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

pro investora: 

XXXX XXXXXX XXXXXík, rok narození 1XXX 

bydliště XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXX XX XXXXX 3, 

v rámci stavby “Provozní budova firmy INSET s.r.o., na ul. Rudná 21, vodovodní a kanalizační 

přípojka”, 

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

  

2) rozhodla 

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

vodovodní a kanalizační přípojky k pozemku: 

p. p. č. 1226/10 – ostatní plocha, ostatní komunikace 

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

s budoucím oprávněným: 

Ing. XXXXXX XXXXlík, rok narození 1XXX 

bydliště XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXX XX XXXha 3, 
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dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu k částem pozemku p. p. č. 1226/10 - ostatní 

plocha, ostatní komunikace, a to části A o výměře 22 m2 a části B o výměře 2 m2 v k. ú. Zábřeh 

nad Odrou, obec Ostrava, 

s nájemcem: 

Ing. XXXXXX XXXXlík, rok narození 1XXX 

bydliště XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXX XX XXXha 3, 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

4) souhlasí 

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

předpisů, s umístěním vodovodní přípojky vč. vodoměrné šachtice a vnějšího rozvodu pitné 

vody a s realizací stavebních úprav stávajícího sjezdu a nájezdu vč. propustku do pozemku       

ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 4625/7 – ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava, 

pro investora: 

Ing. XXXXX XXXXX, rok narození XXX0 

bydliště U XXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXnov, 

v rámci stavby “Novostavba rodinného domu s terasou, zpevněnými plochami, žumpou, vsakem 

a přípojkami inž. sítí na parc. č. 4612/2 v k. ú. Pustkovec”, 

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

  

5) rozhodla 

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

vč. vodoměrné šachtice a vnějšího rozvodu pitné vody, užívání části pozemku pro přístup       

a příjezd k pozemku parc. č. 4612/2 v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava, k pozemku: 

parc. č. 4625/7 – ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava, 

s budoucím oprávněným: 
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Ing. XXXXX XXXXk, rok narození 1XX0 

bydliště U XXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXov, 

dle přílohy č. 7 předloženého materiálu 

  

6) rozhodla 

  
na straně vlastníka, zřídit služebnost a uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě 

vodovodní přípojky k pozemku: 

parc. č. 1731 – ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k. ú. Kunčičky, obec Ostrava, 

s oprávněným: 

XXXX XXXXX, rok narození 1XX6 

bydliště XXXXXX XXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXky, 

dle přílohy č. 9 předloženého materiálu 

  

7) rozhodla 

  
na straně vlastníka, zřídit služebnost a uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě 

vodovodní přípojky k pozemku: 

parc. č. 311/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava, 

s oprávněným: 

Mgr. XXXXXXXX XXXXXXXX, rok narození 1XXX 

bydliště XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXX XXX 

XXrou, 

dle přílohy č. 11 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 48 
Návrh na uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo č. 2192/2020/HS ze dne  
04. 08. 2020, Opravy technologií 2020 - Opravy Centra bezpečné jízdy 
zájmového sdružení právnických osob OSTRAVA BEZPEČNÁ 
DOPRAVA!!! 
  
Usnesení číslo: 04820/RM1822/70 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
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1) rozhodla 

  
o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2192/2020/HS ze dne                            

04.08.2020, Opravy technologií 2020 - Opravy centra bezpečné jízdy zájmového sdružení 

právnických osob OSTRAVA BEZPEČNÁ DOPRAVA!!!, mezi Statutárním městem Ostrava, 

Prokešovo náměstí 8, 702 00 Ostrava, IČO: 00845451 a společností Ostravské komunikace, a.s., 

Novoveská 1266/25, 709 00 Ostrava, IČO: 25396544, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 49 
Uzavření Dohody o ukončení smluvního vztahu založeného smlouvou  
o dílo a smlouvou příkazní v rámci přípravy stavby “Cyklotrasa M přes 
Svinovské mosty” 
  
Usnesení číslo: 04821/RM1822/70 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
uzavřít Dohodu o ukončení smluvního vztahu založeného smlouvou o dílo a smlouvou příkazní 

č. 1308/2015/OI/VZKÚ ze dne 5.5.2015 na zajištění nezbytných dokumentací a podkladů pro 

realizaci stavby „Cyklotrasa M přes Svinovské mosty” se společností MORAVIA CONSULT 

Olomouc a.s., se sídlem Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc, IČO: 64610357. Dohoda 

upravuje ukončení prací na zpracování projektové dokumentace a vyrovnání závazků vůči 

zhotoviteli ve výši 406 600 Kč bez DPH dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 50 
Souhlas s terénními úpravami na pozemcích parc. č. 1946/102, 1946/131 
v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava a návrh na uzavření nájemní 
smlouvy a návrh na záměr města pronajmout část pozemků parc. č. 
1946/102, 1946/131 v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 04822/RM1822/70 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s terénními úpravami pozemku parc. č. 1946/102 - ostatní plocha, zeleň, a pozemku parc. č. 

1946/131 - ostatní plocha, jiná plocha, všechny v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava. 

pro investora Lidl Česká republika v.o.s., Nárožní 1359/11, 158 00 Praha 5, IČO: 261 78 541, 
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v rámci stavby “Prodejna Ostrava, ul. Michálkovická nová prodejna NFK 2017 typ 

10.a” dle situačního snímku, který je přílohou č. 3 předkládaného materiálu  

  

2) rozhodla 

  
na straně pronajímatele o uzavření nájemní smlouvy, na pronájem pozemku parc. č. 1946/102 - 

ostatní plocha, zeleň, o výměře 291 m2 a pozemku parc. č. 1946/131 - ostatní plocha, jiná plocha, 

o výměře 150 m2 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, 

s nájemcem 

Lidl Česká republika v.o.s., Nárožní 1359/11, 158 00 Praha 5, IČO: 261 78 541, 

dle přílohy č. 5 předkládaného materiálu 

  

3) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout pozemek parc. č. 1946/102 - ostatní plocha, zeleň a pozemek parc. č. 

1946/131 - ostatní plocha, jiná plocha, všechny v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 

dle snímku, který je přílohou č. 4 předkládaného materiálu 

a zároveň si vyhrazuje kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
RM_VZ 1 
Provedení opravy venkovního osvětlení v areálu odtahového parkoviště 
Magistrátu města Ostravy na ul. Hlubinská, Moravská Ostrava a Přívoz 
  
Usnesení číslo: 04823/RM1822/70 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu v režimu “in - house” na provedení opravy 

venkovního osvětlení v areálu odtahového parkoviště Magistrátu města Ostravy                  

na ul. Hlubinská, Moravská Ostrava a Přívoz firmě Ostravské komunikace a.s, se sídlem 

Novoveská 1266/25, Ostrava 709 00, IČO: 25396544, a to za cenu nejvýše přípustnou ve výši 

144 988,20 Kč bez DPH 

  

2) zmocňuje 

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

  

 Vyřizuje: Ing. René Bartoš, T: 30.10.2020 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

RM_VZ 2 
Oprava fasády a nátěr vikýřů Archivu města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 04824/RM1822/70 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na opravu fasády a nátěr střešních vikýřů Archivu 

města Ostravy zhotoviteli TAIJO s.r.o., IČO 08719284 se sídlem Tavičská 226/7, 703 00 

Ostrava - Vítkovice, za cenu nejvýše přípustnou 243.726,- Kč bez DPH 

  

2) zmocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy 

k podpisu objednávky dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. René Bartoš, T: 22.09.2020 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

RM_VZ 3 
Veřejná zakázka “Odkanalizování lokality Pod Kaplí - Nad Kaplí - PD, IČ, 
AD”, poř. č. 126/2020 
  
Usnesení číslo: 04825/RM1822/70 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

projektových podkladů a zajištění souvisejících služeb pro stavbu “Odkanalizování lokality    

Pod Kaplí a Nad Kaplí, 1. etapa” v k.ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu se společností: 

Projekt 2010, s.r.o. 
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se sídlem: Ruská 398/43, 703 00 Ostrava 

IČO: 48391531 

za cenu nejvýše přípustnou 895.000,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 4 
Oprava zábradlí nezastřešené části terasy v areálu Slezskoostravského 
hradu 
  
Usnesení číslo: 04826/RM1822/70 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu firmě Stolařství Šputa s.r.o., Blanická 252/172, 724 00 

Ostrava-Stará Bělá, IČO: 27835065 za cenu nejvýše přípustnou ve výši 297 536,-Kč bez DPH 

  

2) zmocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy 

k podpisu objednávky dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. René Bartoš, T: 21.09.2020 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

RM_VZ 5 
Renovační a natěračské práce obkladu fasády a dřevěného laťování 
objektu loděnice na parc. č. 50/23 v k. ú.Slezská Ostrava 
  
Usnesení číslo: 04827/RM1822/70 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu panu Michalu Zemanovi, J. Zíky 1950/10 

Ostrava-Poruba, IČO: 73350885 na natěračské práce dřevěného laťování a obkladu fasády          

na objektu loděnice umístěné na pozemku p.č. 50/23 v k.ú. Slezská Ostrava, a to za cenu nejvýše 

přípustnou ve výši  264 000,- Kč 

  

2) zmocňuje 
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vedoucího odboru hospodářské správy 

k podpisu objednávky dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. René Bartoš, T: 30.09.2020 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

RM_VZ 6 
Oprava vnitřní a venkovní kanalizace v objektu Slezskoostravského 
hradu 
  
Usnesení číslo: 04828/RM1822/70 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o  zadání  veřejné  zakázky  malého rozsahu firmě  Ostravské vodárny a kanalizace  a.s., 

Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO: 45 193 673 na opravu vnitřní       

a venkovní kanalizace v objektu Slezskoostravského hradu za cenu nejvýše přípustnou        

ve výši  209 325,-Kč bez DPH 

  

2) zmocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy 

k podpisu objednávky dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. René Bartoš, T: 25.09.2020 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

RM_VZ 7 
Veřejná zakázka „Obalový materiál a jednorázové papírové výrobky 
2020“ poř. č. 114/2020 
  
Usnesení číslo: 04829/RM1822/70 

(zn.předkl.) 
84 

  
k usnesení č. 04403/RM1822/64 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 54/60  
  

na základě zprávy o hodnocení nabídek, přílohy č. 1 předloženého materiálu, o výběru 

dodavatele a uzavření rámcové dohody na dodávky obalového materiálu a jednorázových 

papírových výrobků, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, za podmínky předložení dokladů  

a zjištění údajů o skutečném majiteli dle § 122, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, v platném znění s účastníkem: 

KARFO velkoobchod s.r.o. 

IČO: 268 72 382 

se sídlem: Šenovská 750/80, 710 00 Ostrava 

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

v souladu s přílohou č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 8 
Veřejná zakázka “Stavby veřejného osvětlení II. (PD+IČ+AD)”, poř.č. 
098/2020 
  
Usnesení číslo: 04830/RM1822/70 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 04373/RM1822/64 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na základě zprávy o hodnocení nabídek o výběru dodavatele a o uzavření smlouvy dle přílohy 

č.1 předloženého materiálu, za podmínky předložení dokladů a zjištění údajů o skutečném 

majiteli dle § 122 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění,        

na vypracování dokumentací a zajištění souvisejících činností v rámci přípravy a realizace 

stavby “Rekonstrukce VO oblast Viktora Huga”, “Rekonstrukce VO park 

Horní-Cholevova”, ”Rekonstrukce VO oblast Škrobálkova - Římanova” , “Rekonstrukce VO 

oblast Maroldova“, “Rekonstrukce VO oblast Na Hrázkách“, “Rekonstrukce VO křižovatka         

ul. Bajgarova x Nová Kolonie“, “Rekonstrukce VO oblast Elzy Trioletové“, “Rekonstrukce VO 

Tyršova“, obec Ostrava, s účastníkem poř.č. 2: 

PTD Muchová, s.r.o. 

se sídlem: Olešní 313/14, 712 00 Ostrava 

IČO: 27767931 

za cenu nejvýše přípustnou 1.639.300,- Kč bez DPH 
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RM_VZ 9 
Návrh na uzavření dodatku č.2 ke smlouvě 1106/2020/OI/VZ 
“Rekonstrukce historické budovy bývalých jatek” 
  
Usnesení číslo: 04831/RM1822/70 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 1106/2020/OI/VZ uzavřené dne 23.03.2020, jejímž 

předmětem je “Rekonstrukce historické budovy bývalých jatek”, a to se společností Zlínstav a.s., 

se sídlem Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČO: 283 15 669, dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu, a to z důvodů dle důvodové zprávy předloženého materiálu, kdy nová cena díla bude 

činit maximálně 180 227 852,13 Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 10 
Veřejná zakázka “KONCERTNÍ HALA MĚSTA OSTRAVY - výběr týmu 
Správce stavby” 
  
Usnesení číslo: 04832/RM1822/70 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 04558/RMm1822/12 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o změně zadávacích podmínek k veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení podle § 56 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění s názvem ”KONCERTNÍ 

HALA MĚSTA OSTRAVY - výběr týmu Správce stavby”, a to v rozsahu zpracovaném 

advokátní kanceláří CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ  s.r.o., IČO: 48118753, se sídlem Hvězdova 

1716/2b, 140 00  Praha 4, a to v rozsahu Zadávací dokumentace č.1,  která je přílohou č. 1 

předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 11 
Veřejná zakázka “Propojení Nová Pivovarská - Karolina - 2. etapa 
Univerzitní (PD+AD+IČ)”, poř. č. 096/2020 
  
Usnesení číslo: 04833/RM1822/70 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 04467/RM1822/65 
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Rada města 

  
1) zrušuje 

  
podle ust. § 127 odst. 2 písm. d) a h) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,       

v platném znění, zadávací řízení k veřejné zakázce “Propojení Nová Pivovarská - Karolina - 2. 

etapa Univerzitní (PD+AD+IČ)”, poř. č. 096/2020, a to z důvodů uvedených v důvodové zprávě 

předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 12 
Veřejná zakázka “Dodávka vodoměrů 2021”, poř. č. 099/2020 
  
Usnesení číslo: 04834/RM1822/70 

(zn.předkl.) 
08 

  
k usnesení č. 04463/RM1822/65 
  
Rada města 

  
1) vylučuje 

  
ze zjednodušeného podlimitního řízení vyhlášeného k veřejné zakázce na dodávku vodoměrů 

pro rok 2021, z důvodů uvedených v předloženém materiálu, účastníka: 

Sensus Česká republika spol. s r.o. 

se sídlem: Walterovo náměstí 329/3, Jinonice, 158 00 Praha 5 

ICO: 48114651 

z částí 2., 4., 6. a 7. veřejné zakázky 

  

2) zrušuje 

  
dle ust. § 127, odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, 

zadávací řízení v části 2., 4., 6. a části 7. veřejné zakázky „Dodávka vodoměrů 2021“ z důvodu 

uvedeného v předloženém materiálu 

  

3) rozhodla 

  
o uzavření smlouvy dle přílohy č. 1 předloženého materiálu na dodávku vodoměrů pro rok 2021, 

za podmínky předložení dokladů a zjištění údajů o skutečném majiteli dle § 122 zákona        

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, s účastníkem: 

Sensus Česká republika spol. s r.o. 

se sídlem: Walterovo náměstí 329/3, Jinonice, 158 00 Praha 5 

IČO: 48114651 
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- pro část 1. veřejné zakázky „Dodávka vodoměrů“ – vodoměr A - za cenu nejvýše přípustnou 

89.000,- Kč bez DPH 

- pro část 3. veřejné zakázky „Dodávka vodoměrů“ – vodoměr C - za cenu nejvýše přípustnou 

321.000,- Kč bez DPH 

- pro část 5. veřejné zakázky „Dodávka vodoměrů“ – vodoměr E - za cenu nejvýše přípustnou 

87.800,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 13 
Sanační a injektážní práce 1. NP v objektu Zámecká 10 na parc. č. 458          
v k.ú. Moravská Ostrava 
  
Usnesení číslo: 04835/RM1822/70 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu společnosti firmě Vest Ostrava s.r.o., Vítkovická 

3299/3a, 702 00  Ostrava, IČO: 47666099, sanační a  injektážní práce 1. NP v objektu Zámecká 

170/10  na  parc. č. 458  v  k.ú. Moravská Ostrava,  a  to za cenu nejvýše přípustnou ve výši  

287 449,- Kč bez DPH 

  

2) zmocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy 

k podpisu objednávky dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. René Bartoš, T: 30.09.2020 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

RM_VZ 15 
Veřejná zakázka “Koncertní hala města Ostravy - průzkum území            
a stávajícího objektu”, poř. č. 144/2020 
  
Usnesení číslo: 04836/RM1822/70 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o výběru dodavatele  a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané “Koncertní 

hala města Ostravy - průzkum území a stávajícího objektu”, dle přílohy č. 1 předloženého 
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materiálu, se společností: 

SONING Praha s.r.o. 

se sídlem: Pod Hájkem 406/1a, 180 00  Praha 8 

IČO: 25650751 

za cenu nejvýše přípustnou 1.329.750,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 17 
Veřejná zakázka “Výměna čerpací stanice LPH, LZS MSK 
Ostrava-Zábřeh”, poř. č. 120/2020 
  
Usnesení číslo: 04837/RM1822/70 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

“Výměna čerpací stanice LPH, LZS MSK Ostrava-Zábřeh” v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec 

Ostrava dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 

TRASO s.r.o. 

se sídlem: Markova 1767, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm 

IČO: 25390490 

za cenu nejvýše přípustnou 1.091.657,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 18 
Veřejná zakázka “Městská nemocnice Ostrava – Modernizace pavilonu 
E2 II.”, poř. č. 129/2020 
  
Usnesení číslo: 04838/RM1822/70 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
vyzvat dodavatele k podání nabídek v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb.,             

o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na realizaci stavby „Městská nemocnice Ostrava 

– Modernizace pavilonu E2“, v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, dle přílohy                   

č. 1 předloženého materiálu 
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2) jmenuje 

  
hodnotící komisi ve složení: 

členové: 

1. Mgr. Zuzana Bajgarová - náměstkyně primátora 

2. Ing. Petra Kopřivová - odbor investiční 

3. Ing. Marcela Grygarová - odbor investiční 

4. Ing. Eva Seborská - odbor veřejných zakázek 

5. Mgr. Vladimír Plutko - odbor legislativní a právní 

6. Ing. Jaromír Sládek - Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace 

7. Jan Kania - PPS Kania s.r.o. 

náhradníci: 

1. Mgr. Radim Babinec - náměstek primátora 

2. Ing. Jan Šrámek - odbor investiční 

3. Ing. Jaroslav Čermák - investiční odbor 

4. Ing. Tomáš Smolík - odbor veřejných zakázek 

5. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 

6. MUDr. Petr Uhlig - Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace 

7. Ing. David Foldyna - PPS Kania s.r.o. 

  

3) ukládá 

  
vedoucí odboru veřejných zakázek 

zabezpečit veškeré potřebné úkony této veřejné zakázky 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská,  

 vedoucí odboru veřejných zakázek 

  
4) zmocňuje 

  
vedoucí odboru veřejných zakázek 

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

rozhodnutí o námitkách 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská,  

 vedoucí odboru veřejných zakázek 
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k usnesení č. 03443/RM1822/50 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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k usnesení č. 03795/RM1822/57 
  
Rada města 

  
1) vylučuje 

  
z důvodu snížení počtu návrhů v soutěži o návrh “Památník válečným veteránům” v souladu      

s ust. § 147 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 

na základě stanoviska poroty dle přílohy č. 1 předloženého materiálu tyto účastníky: 

• Ing. arch. VXXXXX KXXXX 

X XXXXXX XX, 170 00 Praha - 7, Česká republika 

a                         

MgA. MXXXXX LXXXX 

XXXXXXXXXX XXXXXXXX, 779 00 Olomouc, Česká republika; 

 

• MgA. KXXXXXXX ŠXXX 

XXXXXXXXX XXXXXXX, 628 00 Brno - Líšeň, Česká republika 

• MgA. DXXXX WXXXXXXXXX 

XXXXXXX XXXXXX, 182 00 Praha, Česká republika 

a 

MgA. PXXXX VXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXX XXXXXXXX, 152 00 Praha, Česká republika 

• doc. akad. soch. VXXXXXX MXXX 

X XXXXXXXX XXXXX, 110 00 Praha - Nové město, Česká republika 

  

2) rozhodla 

  
v druhé fázi soutěže o návrh “Památník válečným veteránům” vyzvat k doplnění návrhů            

pro potřeby jejich hodnocení dle podmínek uvedených v Protokolu z 1. hodnotícího zasedání 

v soutěži o návrh v souladu s přílohou č. 1  předloženého materiálu účastníky s návrhy 

označenými poř. čísly 1, 2, 3 a 6. 

  

 
 


