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Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 25.09.2020 
  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název zn.předkl. 

04840/RMm1822/13 RM_M 0 Schválení programu 13. mimořádné schůze rady 

města dne 25.09.2020 

35 

04841/RMm1822/13 RM_M 1 Ukončení projektů “Energetické posouzení ZŠ        

I. Sekaniny” a “Energetické posouzení ZŠ a MŠ 

Ostrava Svinov” 

38 

04842/RMm1822/13 RM_M 3 Oznámení o společném jednání k návrhu změny  

č. 2 ÚP Petřvaldu 

89 

04843/RMm1822/13 RM_M 4 Projednání návrhu usnesení Výkonné rady spolku 

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, z.s. (dále jen 

Spolek), ve věci čerpání Rozvojového fondu 

Spolku 

91 

04844/RMm1822/13 RM_M 5 Aktualizace Interních postupů Zprostředkujícího 

subjektu ITI ostravské aglomerace 

21 

04845/RMm1822/13 RM_M 6 Přijetí účelové neinvestiční dotace pro rok 2020       

z rozpočtu Moravskoslezského kraje                             

k dofinancování nákladů na zabezpečení 

akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných 

hasičů statutárního města Ostravy 

01 

04846/RMm1822/13 RM_M 7 Schválení vystavení objednávky na nákup 

ochranných pomůcek - ochranných plášťů 

01 

04847/RMm1822/13 RM_M 8 Návrh na navýšení provozního příspěvku 

právnické osobě Dětské centrum Domeček, 

příspěvková organizace, se sídlem Jedličkova 

1025/5, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 70631956 

40 

04848/RMm1822/13 RM_M 9 Návrh na uzavření smlouvy o realizaci přeložky 

distribučního zařízení určeného k dodávce 

elektrické energie NN 0,4 kV v rámci stavby  

ORG 3220 Parkoviště Ostrava – Přívoz u Smyčky 

Hlučínská 

05 

04849/RMm1822/13 RM_M 10 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo  

na realizaci stavby “Oprava dešťové kanalizace  

ul. Radová” 

05 

04850/RMm1822/13 RM_M 11 Návrh na zrušení usnesení a návrh na záměr města 

pronajmout část pozemku v k.ú. Poruba, obec 

Ostrava 

08 

04851/RMm1822/13 RM_M 12 Návrh na uzavření “Smlouvy o zřízení služebnosti” 

v souvislosti se stavbou “Rekonstrukce vodovodu 

ul. Martinovská” 

05 

04852/RMm1822/13 RM_M 13 Žádosti organizací Ostravské muzeum, p.o.,            

a PLATO Ostrava, p.o., o prominutí odvodu            

za porušení rozpočtové kázně 

87 

04853/RMm1822/13 RM_M 14 Schválení vystavení objednávky na nákup 

dezinfekce Anticovid 

 

01 



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 3/24  
  

04854/RMm1822/13 RM_M 15 Udělení předchozího souhlasu s nabytím daru          

do vlastnictví Janáčkovy filharmonie Ostrava, p.o. 

42 

04855/RMm1822/13 RM_M 16 Rozdělení dividend ze společnosti Ostravské 

vodárny a kanalizace a.s. 

05 

04856/RMm1822/13 RM_M 17 Návrh na poskytnutí neinvestičních účelových 

příspěvků z rozpočtu statutárního města Ostravy  

na podporu digitální výuky na rok 2020 

91 

04857/RMm1822/13 RM_M 18 Poptávkové řízení na výběr poskytovatele úvěru 

pro městský obvod Slezská Ostrava ve výši 200 

mil. Kč 

07 

04858/RMm1822/13 RM_M 19 Návrh na poskytnutí účelové dotace z rozpočtu 

statutárního města Ostravy spolku PARA 

HOCKEY OSTRAVA z.s. na uspořádání 

“OSTRAVA 2021 World Para Ice Hockey 

Championships” 

91 

04859/RMm1822/13 RM_M 20 Návrh na poskytnutí neinvestiční účelové dotace  

z rozpočtu statutárního města Ostravy společnosti 

TK PLUS s.r.o. na uspořádání “J&T Banka 

Ostrava Open 2020” 

91 

04860/RMm1822/13 RM_M 21 Nové Lauby - PD+AD+IČ - návrh Dodatku č.1          

a Licenční smlouvy 

05 

04861/RMm1822/13 RM_M 22 Návrh na zrušení usnesení rady města                    

č. 04600/RM1822/67 ze dne 25.8.2020 a návrh     

na záměr města změnit nájemní smlouvu            

ev. č. 3638/2017/MJ 

08 

04862/RMm1822/13 RM_M 23 Dohoda o vypořádání mezi statutárním městem 

Ostrava a společností Black Consulting s. r. o.          

se sídlem Sanderova 1618/4, Holešovice,             

170 00 Praha, IČO 04828704 

01 

04863/RMm1822/13 RM_M 24 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce 08 

04864/RMm1822/13 RM_M 25 Projednání žádosti o splátkový kalendář 28 

04865/RMm1822/13 RM_MZP 1 Projednání návrhu smlouvy o výkonu funkce člena 

dozorčí rady společnosti Moravskoslezské 

inovační centrum Ostrava, a.s. na valně hromadě 

(per rollam) 

07 

04866/RMm1822/13 RM_VZ 1 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu        

a uzavření Smlouvy o dílo a smlouvy příkazní           

pro stavby Rekonstrukce VO Sprašová -         

Na Mundlochu, Rekonstrukce VO  

Michálkovická 375 

05 

04867/RMm1822/13 RM_VZ 2 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu  

a uzavření smlouvy o dílo na hydraulické 

vyregulování soustavy cirkulace teplé vody LDN 

Ostrava Radvanice 

05 

04868/RMm1822/13 RM_VZ 3 Koncese malého rozsahu “Bikesharing Ostrava”, 

poř. č. 137/2020 
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04869/RMm1822/13 RM_VZ 4 Veřejná zakázka “Úklidové práce - objekt DSČ       

a MP”, poř. č. 128/2020 

84 

04870/RMm1822/13 RM_VZ 5 Veřejná zakázka “Zvýšení propustnosti křižovatek 

- rozšíření telematických systémů” 

09 

04871/RMm1822/13 RM_VZ 6 Veřejná zakázka “Právní služby”, poř. č. 156/2020 28 

04872/RMm1822/13 RM_VZ 7 Veřejná zakázka “Blok Nové Lauby”, poř. č. 

115/2020 

05 

04873/RMm1822/13 RM_ORG 1 Doplnění termínů schůzí rady města do konce roku 

2020 

35 

  
 
Materiály, které byly staženy: 
  

 Materiál 
  

Název zn.předkl. 

  RM_M 2 Strategie ITI ostravské aglomerace - plnění           

a změny 

38 
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RM_M 0 
Schválení programu 13. mimořádné schůze rady města dne 25.09.2020 
  
Usnesení číslo: 04840/RMm1822/13 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
program 13. mimořádné schůze rady města konané dne 25.09.2020 

  

 
RM_M 1 
Ukončení projektů “Energetické posouzení ZŠ I. Sekaniny”                   
a “Energetické posouzení ZŠ a MŠ Ostrava Svinov” 
  
Usnesení číslo: 04841/RMm1822/13 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 00222/RM1822/5 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o ukončení projektů  ”Energetické posouzení ZŠ I. Sekaniny” (č. dotace 122D22200 8505)      

a “Energetické posouzení ZŠ a MŠ Ostrava Svinov” (č. dotace                               

122D22200 8504)  spolufinancovaných programem ”EFEKT” a odstoupení od řešení            

a realizace úsporných opatření v rámci shora uvedených projektů písemnou formou dle přílohy 

č. 1 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
odboru strategického rozvoje jakožto nositeli dvou specifikovaných projektů 

zajistit veškeré úkony spojené s vypořádáním veškerých vzájemných závazků mezi Statutárním 

městem Ostrava a Ministerstvem průmyslu a obchodu, se sídlem Na Františku 1039/32,           

110 15 Praha 1, IČO 47609109, jakožto poskytovatelem dotační podpory z Programu EFEKT 2 

pro rok 2018, dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 31.12.2020 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 
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RM_M 3 
Oznámení o společném jednání k návrhu změny č. 2 ÚP Petřvaldu 
  
Usnesení číslo: 04842/RMm1822/13 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
text odpovědi k oznámení o konání společného jednání k návrhu změny č. 2 ÚP Petřvaldu       

dle přílohy č. 1  předloženého materiálu 

  

 
RM_M 4 
Projednání návrhu usnesení Výkonné rady spolku Moravskoslezský 
pakt zaměstnanosti, z.s. (dále jen Spolek), ve věci čerpání Rozvojového 
fondu Spolku 
  
Usnesení číslo: 04843/RMm1822/13 

(zn.předkl.) 
91 

  
k usnesení č. 03490/RM1822/51 
k usnesení č. 0878/ZM1822/14 
k usnesení č. 04595/RM1822/67 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
na straně statutárního města Ostravy se změnovou žádostí ředitele Spolku ze dne 15.9.2020      

o použití peněžních prostředků z Rozvojového fondu Spolku dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 

a 2 předloženého materiálu na Výkonné radě Spolku 

  

 
RM_M 5 
Aktualizace Interních postupů Zprostředkujícího subjektu ITI ostravské 
aglomerace 
  
Usnesení číslo: 04844/RMm1822/13 

(zn.předkl.) 
21 

  
k usnesení č. 05205/RM1418/75 
k usnesení č. 07150/RM1418/100 
k usnesení č. 09182/RM1418/127 
k usnesení č. 01369/RM1822/22 
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Rada města 

  
1) schvaluje 

  
Interní postupy Zprostředkujícího subjektu ITI ostravské aglomerace ve verzi 5 dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

 
RM_M 6 
Přijetí účelové neinvestiční dotace pro rok 2020 z rozpočtu 
Moravskoslezského kraje k dofinancování nákladů na zabezpečení 
akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů statutárního 
města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 04845/RMm1822/13 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o přijetí účelové neinvestiční dotace pro rok 2020 z rozpočtu Moravskoslezského kraje               

k dofinancování nákladů na zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů 

statutárního města Ostravy ve výši 100 tis. Kč 

  

2) rozhodla 

  
na straně příjemce o uzavření smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace                     

mezi statutárním městem Ostrava a poskytovatelem Moravskoslezským krajem, 28. října 117,         

702 18  Ostrava, IČO 70890692 dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

3) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se  z v y š u j í 

• přijaté neinvestiční transfery od krajů na pol. 4122, ÚZ 211, ORJ 120 o 100 tis. Kč 

• převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje na § 6330, pol. 5347,        

ORJ 120, ÚZ 211, ORG 517 o 100 tis. Kč 

Městský obvod Radvanice a Bartovice 

• zvýší se převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy na § 6330,       

pol. 4137, ÚZ 211, ORG 517 o 100 tis. Kč 

• zvýší se běžné výdaje na § 5512, pol. 5xxx, ÚZ 211 o 100 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 7 
Schválení vystavení objednávky na nákup ochranných pomůcek - 
ochranných plášťů 
  
Usnesení číslo: 04846/RMm1822/13 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
vystavení objednávky na společnost Distrimed s.r.o., se sídlem Havlíčkova 190/12,            

737 01 Český Těšín, IČO 27370046, na nákup 1.000 kusů ochranných plášťů za celkovou cenu 

290.000,-- 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: 30.09.2020 

 vedoucí odboru kancelář primátora 

  
 

RM_M 8 
Návrh na navýšení provozního příspěvku právnické osobě Dětské 
centrum Domeček, příspěvková organizace, se sídlem Jedličkova 
1025/5, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 70631956 
  
Usnesení číslo: 04847/RMm1822/13 

(zn.předkl.) 
40 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 
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o navýšení provozního příspěvku o 1.811 tis. Kč právnické osobě Dětské centrum Domeček, 

příspěvková organizace, se sídlem Jedličkova 1025/5, 700 30  Ostrava - Zábřeh, IČO 70631956, 

dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým: 

sníží 

- ostatní neinvestiční výdaje 

na § 3599, pol. 5909, ORJ 170, ORG 4241                                           o 1.650 tis. Kč 

- ostatní činnosti jinde nezařazené 

na § 6409, pol. 5901, ORJ 120, ÚZ 2020                                               o   161 tis. Kč 

zvýší 

- neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 

na § 3529, pol. 5331, ORJ 170, ORG 4245                                            o 1.811 tis. Kč 

  

3) schvaluje 

  
úpravu závazného ukazatele právnické osobě Dětské centrum Domeček, příspěvková 

organizace, IČO 70631956, a to: 

- zvýšení neinvestičního příspěvku                                                       o 1.811 tis. Kč 

  

4) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

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

usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.09.2020 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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RM_M 9 
Návrh na uzavření smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení 
určeného k dodávce elektrické energie NN 0,4 kV v rámci stavby ORG 
3220 Parkoviště Ostrava – Přívoz u Smyčky Hlučínská 
  
Usnesení číslo: 04848/RMm1822/13 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce 

elektrické  energie se společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 

874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035, a to dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 10 
Návrh na uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo na realizaci stavby 
“Oprava dešťové kanalizace ul. Radová” 
  
Usnesení číslo: 04849/RMm1822/13 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. 1610/2020/OI/VZ ze dne 4.6.2020 na realizaci stavby 

Oprava dešťové kanalizace ul. Radová 

se zhotovitelem 

SUBLAND-TECH s.r.o., Dlouhá 293/13, Darkovice, PSČ 747 17, IČO 28592611 

dle přílohy č. 2  předloženého materiálu 

  

 
RM_M 11 
Návrh na zrušení usnesení a návrh na záměr města pronajmout část 
pozemku v k.ú. Poruba, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 04850/RMm1822/13 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) ruší 

  
 



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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své usnesení č. 03637/RM1822/55 ze dne 14.04.2020 v plném rozsahu 

  

2) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout část pozemku parc. č. 1058, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 

50,5 m2, k. ú. Poruba, obec Ostrava, dle zákresu ve snímku, který je součástí přílohy č. 1/1 

předloženého materiálu a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
RM_M 12 
Návrh na uzavření “Smlouvy o zřízení služebnosti” v souvislosti             
se stavbou “Rekonstrukce vodovodu ul. Martinovská” 
  
Usnesení číslo: 04851/RMm1822/13 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření “Smlouvy o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou “Rekonstrukce vodovodu 

ul. Martinovská” mezi vlastníkem: 

Průmyslový areál Martinov, s.r.o. 

sídlo: Martinovská 3168/48, Martinov, 723 00 Ostrava 

IČO: 27790720 

a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 13 
Žádosti organizací Ostravské muzeum, p.o., a PLATO Ostrava, p.o.,          
o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně 
  
Usnesení číslo: 04852/RMm1822/13 

(zn.předkl.) 
87 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o prominutí odvodu uloženého za porušení rozpočtové kázně právnické osobě Ostravské 

muzeum, příspěvková organizace, IČO 00097594, se sídlem Masarykovo náměstí 1/1,             

728 41 Ostrava a vydání rozhodnutí o prominutí odvodu dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

  
o prominutí odvodu uloženého za porušení rozpočtové kázně právnické osobě PLATO Ostrava, 

příspěvková organizace, IČO 71294538, se sídlem Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 Ostrava  

a vydání rozhodnutí o prominutí odvodu dle přílohy č. 7 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 14 
Schválení vystavení objednávky na nákup dezinfekce Anticovid 
  
Usnesení číslo: 04853/RMm1822/13 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
vystavení objednávky se společností BorsodChem MCHZ, s. r. o. se sídlem Chemická 2039/1, 

709 00 Ostrava-Mariánské Hory, IČO 26019388 na nákup 9 tis. litrů dezinfekce Anticovid        

za celkovou cenu 225.000,-- 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: 29.09.2020 

 vedoucí odboru kancelář primátora 

  
 

RM_M 15 
Udělení předchozího souhlasu s nabytím daru do vlastnictví Janáčkovy 
filharmonie Ostrava, p.o. 
  
Usnesení číslo: 04854/RMm1822/13 

(zn.předkl.) 
42 

  
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 daru 

do vlastnictví Janáčkovy filharmonie Ostrava, příspěvkové organizace,  se sídlem 28. října 124, 

Ostrava – Moravská Ostrava, PSČ 702 00, IČO 00373222, a o vystavení předchozího souhlasu 

zřizovatele s uzavřením smlouvy dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy předloženého materiálu 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_M 16 
Rozdělení dividend ze společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. 
  
Usnesení číslo: 04855/RMm1822/13 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o rozdělení dividend vyplacených statutárnímu městu Ostravě jako akcionáři ve společnosti 

Ostravské vodárny a kanalizace a.s. v poměru 100% do Fondu pro kanalizace a 0% do Fondu  

pro vodovody 

  

 
RM_M 17 
Návrh na poskytnutí neinvestičních účelových příspěvků z rozpočtu 
statutárního města Ostravy na podporu digitální výuky na rok 2020 
  
Usnesení číslo: 04856/RMm1822/13 

(zn.předkl.) 
91 

  
k usnesení č. 04594/RM1822/67 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí neinvestičních účelových příspěvků z rozpočtu statutárního města Ostravy         

na podporu digitální výuky na rok 2020 příjemcům uvedeným v příloze č. 1 předloženého 

materiálu, a to ve výši a za podmínek pro poskytnutí příspěvků uvedených v příloze č. 1            

a v důvodové zprávě předloženého materiálu 

  

 
RM_M 18 
Poptávkové řízení na výběr poskytovatele úvěru pro městský obvod 
Slezská Ostrava ve výši 200 mil. Kč 
  
Usnesení číslo: 04857/RMm1822/13 

(zn.předkl.) 
07 

  
k usnesení č. 04652/RM1822/68 
k usnesení č. 1007/ZM1822/16 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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vyzvat vybrané banky k zaslání nabídky úvěru pro městský obvod Slezská Ostrava za účelem 

Oprav, modernizace a výstavby bytového fondu svěřeného městskému obvodu Slezská Ostrava 

a financování a spolufinancování dalších investičních projektů ve výši 200 mil. Kč dle parametrů 

uvedených v důvodové zprávě ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
oslovit peněžní ústavy spolupracující s městem k předložení nabídky úvěru ve znění přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

- Česká spořitelna, a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ 452447782 

- Komerční banka, a.s., Praha 1, Na příkopě 33/969, PSČ 114 07, IČ 45317054 

- Československá obchodní banka, a.s., Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, IČO 00001350 

- UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1,           

PSČ 140 92, IČ 64948242 

  

3) rozhodla 

  
o doporučeném hodnotícím kritériu pro výběr cenově nejvýhodnější nabídky úvěru 

  

4) jmenuje 

  
hodnotící komisi ve složení 

Členové: 

1. Ing. Tomáš Macura, MBA - primátor 

2. Ing. Lukáš Jančálek - vedoucí odboru financí a rozpočtu 

3. Bc. Richard Vereš - starosta MOb Slezská Ostrava 

Náhradníci: 

1. Mgr. Zuzana Bajgarová - náměstkyně primátora 

2. Ing. Věra Hrubá - vedoucí oddělení finančního řízení 

3. Ing. Roman Goryczka - místostarosta MOb Slezská Ostrava 

  

5) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

zabezpečit veškeré potřebné úkony vedoucí k získání a k výběru nejvýhodnější nabídky úvěru 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.12.2020 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 
 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_M 19 
Návrh na poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města 
Ostravy spolku PARA HOCKEY OSTRAVA z.s. na uspořádání 
“OSTRAVA 2021 World Para Ice Hockey Championships” 
  
Usnesení číslo: 04858/RMm1822/13 

(zn.předkl.) 
91 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí neinvestiční účelové dotace ve výši 8 mil. Kč PARA HOCKEY 

OSTRAVA z.s., IČO 06852637, se sídlem Nádražní 1325/18, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava 

na zajištění “OSTRAVA 2021 World Para Ice Hockey Championships” dle důvodové zprávy         

a přílohy č. 1 předloženého materiálu a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové 

dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy mezi statutárním městem Ostrava a PARA 

HOCKEY OSTRAVA z.s. dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

zapracovat do návrhu rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2021 částku 8 mil. Kč           

na uspořádání “OSTRAVA 2021 World Para Ice Hockey Championships” 

  

 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 31.12.2020 

 vedoucí odboru školství a sportu 

  
3) ukládá 

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

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

na jeho jednání dne 14.10.2020 

  

 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 14.10.2020 

 vedoucí odboru školství a sportu 

  
 
 
 
 
 
 
 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_M 20 
Návrh na poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu statutárního 
města Ostravy společnosti TK PLUS s.r.o. na uspořádání “J&T Banka 
Ostrava Open 2020” 
  
Usnesení číslo: 04859/RMm1822/13 

(zn.předkl.) 
91 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí neinvestiční účelové dotace ve výši 3 mil. Kč TK PLUS s.r.o.,          

IČO 25310593, se sídlem Za Kosteleckou 4161/49, 796 01 Prostějov na zajištění “J&T Banka 

Ostrava Open 2020” dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu a o uzavření 

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy  

mezi statutárním městem Ostrava a TK PLUS s.r.o. dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se: 

snižují neinvestiční transfery 

na § 3419, pol. 5222, ÚZ 7103, ORJ 161 o 3 000 tis. Kč 

zvyšují neinvestiční transfery 

na § 3419, pol. 5213, ORJ 161 o 3 000 tis. Kč 

  

3) ukládá 

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

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

na jeho jednání dne 14.10.2020 

  

 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 14.10.2020 

 vedoucí odboru školství a sportu 

  
 
 
 
 
 
 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_M 21 
Nové Lauby - PD+AD+IČ - návrh Dodatku č.1 a Licenční smlouvy 
  
Usnesení číslo: 04860/RMm1822/13 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 2592/2019/OI/VZKÚ ze dne 

4.9.2019 ( “Blok Nové Lauby”), mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. č.8,          

729 30 Ostrava, IČO: 00845451 

a  znamení čtyř - architekti s.r.o., U Půjčovny 968/5, Nové Město 110 00 Praha 1,  

IČO: 25794591 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
o uzavření Licenční smlouvy „Blok Nové Lauby“, mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo 

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

a znamení čtyř - architekti s.r.o., U Půjčovny 968/5, Nové Město 110 00 Praha 1 

a  Ing. Arch. Jurajem Matulou, nar. XXXXX, bytem XXXXXXXXXXX, XXXXX          

198 00 Praha 9  

a Ing. Arch. Richardem Sidejem, nar. XXXXXX, bytem XXXXXXXX, XXXXXX            

130 00 Praha 

a Ing. Arch. MartinemTycarem, nar. XXXXX, bytem XXXXXXXXXXXXXXXX           

110 00 Praha 1 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 22 
Návrh na zrušení usnesení rady města č. 04600/RM1822/67 ze dne 
25.8.2020 a návrh na záměr města změnit nájemní smlouvu                  
ev. č. 3638/2017/MJ 
  
Usnesení číslo: 04861/RMm1822/13 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

  
své usnesení č. 04600/RM1822/67 ze dne 25. 8. 2020 v plném rozsahu 

  

2) rozhodla 

  
na straně pronajímatele o záměru města změnit nájemní smlouvu ev. č. 3638/2017/MJ ze dne 

21. 12. 2017, ve znění dodatku č. 1 - č. 3, jejímž předmětem je pronájem jednotky č. 3039/106, 

vymezené podle zákona o vlastnictví bytů, způsob využití - jiný nebytový prostor, umístěné 

v 1. podzemním podlaží bytového domu č. p. 3039, část obce Bělský Les, který stojí                  

na pozemku parc. č. 126/15, k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, na ul. Horní č. or. 114, 

Ostrava-Bělský Les, s žadatelem 

Handy Club Ostrava, zapsaný spolek, IČO: 012 59 857, se sídlem Závodní 272/29, Hrabůvka, 

700 30 Ostrava, 

formou dodatku č. 4 z důvodu prodloužení doby nájmu do 31. 12. 2028, úpravy výše nájemného 

v čl. III odst. 3 a úpravy práv a povinností nájemce v čl. V předmětné smlouvy,  dle důvodové 

zprávy předloženého materiálu, 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
RM_M 23 
Dohoda o vypořádání mezi statutárním městem Ostrava a společností 
Black Consulting s. r. o. se sídlem Sanderova 1618/4, Holešovice, 170 00 
Praha, IČO 04828704 
  
Usnesení číslo: 04862/RMm1822/13 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dohody o vypořádání mezi statutárním městem Ostrava a společností Black 

Consulting s. r. o. se sídlem Sanderova 1618/4, Holešovice, 170 00  Praha, IČO 04828704,          

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 24 
Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce 
  
Usnesení číslo: 04863/RMm1822/13 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

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

ostatní komunikace o výměře 4 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

s vypůjčitelem 

Česká pirátská strana 

se sídlem 128 00 Praha, Na Moráni 360/3 

IČO 713 39 698 

za podmínky doložení plné moci opravňující k podpisu smlouvy o výpůjčce 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 25 
Projednání žádosti o splátkový kalendář 
  
Usnesení číslo: 04864/RMm1822/13 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
nevyhovět žádosti o splátkový kalendář dle přílohy č. 2 předloženého materiálu společnosti 

Městský fotbalový klub Vítkovice a.s., se sídlem Závodní 2992/86d, 703 00 Ostrava - Vítkovice, 

IČO: 28594193 

  

 
RM_MZP 1 
Projednání návrhu smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady 
společnosti Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s. na valně 
hromadě (per rollam) 
  
Usnesení číslo: 04865/RMm1822/13 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) ukládá 

  
delegovanému zástupci při rozhodování valné hromady obchodní společnosti Moravskoslezské 

inovační centrum Ostrava, a.s. se sídlem Ostrava, Pustkovec, Technologická 372/2, PSČ 708 00, 

IČO 25379631, mimo její zasedání (per rollam) hlasovat: 

PRO schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady 
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 Vyřizuje: Ing. Tomáš Macura, MBA, T: 05.10.2020 

 primátor 

  
 

RM_VZ 1 
Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření Smlouvy        
o dílo a smlouvy příkazní pro stavby Rekonstrukce VO Sprašová -           
Na Mundlochu, Rekonstrukce VO Michálkovická 375 
  
Usnesení číslo: 04866/RMm1822/13 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření Smlouvy o dílo a smlouvy příkazní           

na zajištění projektových dokumentací, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru          

pro připravované stavby “Rekonstrukce VO Sprašová - Na Mundlochu” v městském 

obvodu Slezská Ostrava a “Rekonstrukce VO Michálkovická 375” v městském obvodu 

Michálkovice, za cenu nejvýše přípustnou 277 100,- Kč bez DPH se společností PTD Muchová, 

s.r.o., IČO: 27767931, se sídlem Olešní 313/14, 712 00 Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

 
RM_VZ 2 
Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy       
o dílo na hydraulické vyregulování soustavy cirkulace teplé vody LDN 
Ostrava Radvanice 
  
Usnesení číslo: 04867/RMm1822/13 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a o uzavření smlouvy o dílo se společností IGB 

Holding, a.s., Stodolní 851/4, 702 00 Ostrava, IČO: 60792434 za cenu nejvýše přípustnou 

248.535,80 Kč bez DPH dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 3 
Koncese malého rozsahu “Bikesharing Ostrava”, poř. č. 137/2020 
  
Usnesení číslo: 04868/RMm1822/13 

(zn.předkl.) 
38 
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Rada města 

  
1) rozhodla 

  
vyzvat dodavatele k podání nabídek na koncesi malého rozsahu, jíž předmětem je poskytování 

služeb souvisejících s provozováním systému veřejného sdílení jízdních kol, tzv. bikesharingu 

na území statutárního města Ostravy v rozsahu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s úpravou 

  

2) jmenuje 

  
hodnotící komisi ve složení: 

1. Mgr. Kateřina Šebestová - náměstkyně primátora 

2. Ing. Václav Palička - odbor strategického rozvoje 

3. Ing. Radek Březina - odbor strategického rozvoje 

4. Mgr. Vladimír Plutko - odbor legislativní a právní 

5. Ing. Eva Seborská - odbor veřejných zakázek 

náhradníci: 

1. Mgr. Radim Babinec - náměstek primátora 

2. Bc. Jan Ševčík, DiS. - odbor strategického rozvoje 

3. Ing. Daniel Minařík, Ph.D. - odbor strategického rozvoje 

4. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 

5. Ing. Tomáš Smolík - odbor veřejných zakázek 

  

3) ukládá 

  
vedoucí odboru veřejných zakázek 

zabezpečit všechny potřebné úkony této koncese malého rozsahu 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 31.03.2021 

 vedoucí odboru veřejných zakázek 

  
 

RM_VZ 4 
Veřejná zakázka “Úklidové práce - objekt DSČ a MP”, poř. č. 128/2020 
  
Usnesení číslo: 04869/RMm1822/13 

(zn.předkl.) 
84 

  
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  zajištění a provádění úklidových prací               
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pro potřeby odboru dopravně správních činností Magistrátu města Ostravy a na pracovištích 

Městské policie Ostrava v rozsahu dle předloženého materiálu 

  

2) jmenuje 

  
hodnotící komisi ve složení: 

členové: 

1. Ing. Břetislav Gibas - tajemník 

2. Ing. René Bartoš - odbor hospodářské správy 

3. Ing. Sylva Petrlíková - Městská policie Ostrava 

4. Ing. Eva Seborská - odbor veřejných zakázek 

5. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 

náhradníci: 

1. Mgr. Miroslav Plaček - ředitel Městské policie Ostrava 

2. Alena Dvořáčková - odbor hospodářské správy 

3. Bc. Martin Holubčík - Městská policie Ostrava 

4. Ing. Tomáš Smolík - odbor veřejných zakázek 

5. Mgr. Vladimír Plutko - odbor legislativní a právní 

  

3) ukládá 

  
vedoucí odboru veřejných zakázek 

zabezpečit veškeré potřebné úkony této veřejné zakázky 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 31.12.2020 

 vedoucí odboru veřejných zakázek 

  
4) zmocňuje 

  
vedoucí odboru veřejných zakázek 

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

a rozhodnutí o námitkách 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 31.12.2020 

 vedoucí odboru veřejných zakázek 
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RM_VZ 5 
Veřejná zakázka “Zvýšení propustnosti křižovatek - rozšíření 
telematických systémů” 
  
Usnesení číslo: 04870/RMm1822/13 

(zn.předkl.) 
09 

  
k usnesení č. 07029/RM1418/100 
k usnesení č. 09785/RMm1418/29 
k usnesení č. 10177/RM1418/137 
k usnesení č. 02503/RM1822/37 
k usnesení č. 02508/RM1822/37 
k usnesení č. 04078/RM1822/61 
k usnesení č. 0910/ZM1822/15 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o vyhlášení nadlimitní veřejné zakázky “Zvýšení propustnosti křižovatek v Ostravě- rozšíření 

telematických systémů” v souladu se zákonem č.134/2016 sb. , o zadávání veřejných zakázek, 

dle předloženého materiálu za podmínky souhlasného stanoviska poskytovatele dotace 

  

 
RM_VZ 6 
Veřejná zakázka “Právní služby”, poř. č. 156/2020 
  
Usnesení číslo: 04871/RMm1822/13 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

- snižují kapitálové výdaje 

na § 3741, pol. 6121, ORJ 230, ORG 8222           o 600 tis. Kč 

- zvyšují běžné výdaje 

na § 6171, pol. 5166, ORJ 130                             o 600 tis. Kč 

  

2) rozhodla 

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

právních služeb statutárnímu městu Ostrava v rozsahu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu    

se společností: 
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CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s.r.o., advokátní kancelář 

se sídlem: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 14000 

IČO: 48118753 

za cenu nejvýše přípustnou 1.990.000,- Kč bez DPH 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.09.2020 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_VZ 7 
Veřejná zakázka “Blok Nové Lauby”, poř. č. 115/2020 
  
Usnesení číslo: 04872/RMm1822/13 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 04400/RM1822/64 
k usnesení č. 04643/RM1822/67 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o změně zadávacích podmínek k veřejné zakázce “Blok Nové Lauby” zadávané v užším řízení 

dle § 58 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a to v rozsahu 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_ORG 1 
Doplnění termínů schůzí rady města do konce roku 2020 
  
Usnesení číslo: 04873/RMm1822/13 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
další termín schůze rady města do konce roku 2020, a to: 

20.10.2020 

  
 


