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Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 06.10.2020 
  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název zn.předkl. 

04940/RM1822/72 RM_M 0 Schválení programu 72. schůze rady města konané 

dne 06.10.2020 

35 

04941/RM1822/72 RM_M 1 Záměr přijetí úvěru ve výši 30 mil. Kč pro městský 

obvod Ostrava – Jih 

07 

04942/RM1822/72 RM_M 2 Záměr přijetí dlouhodobého úvěru ve výši             

150 mil. Kč pro městský obvod Ostrava - Jih 

07 

04943/RM1822/72 RM_M 3 Inventarizace majetku a závazků statutárního 

města Ostravy - magistrátu za rok 2020 

07 

04944/RM1822/72 RM_M 4 Návrh na záměr města darovat a návrh na záměr 

města prodat části pozemků v k.ú. Mariánské Hory, 

obec Ostrava 

08 

04945/RM1822/72 RM_M 5 Návrh na svěření majetku (stojanů na jízdní kola) 

městským obvodům 

08 

04946/RM1822/72 RM_M 6 Předchozí souhlas rady města k prodeji nemovitých 

věcí svěřených městskému obvodu Moravská 

Ostrava a Přívoz 

08 

04947/RM1822/72 RM_M 7 Zrušení usnesení rady města č. 03964/RM1822/60 

ze dne 2. 6. 2020 

80 

04948/RM1822/72 RM_M 8 Návrh na zřízení služebností a uzavření smluv        

o zřízení služebností pro ALGECO s.r.o. a Bytové 

družstvo Sokolovská 1179 a 1180 

08 

04949/RM1822/72 RM_M 9 Návrh na uzavření smluv o zřízení věcného 

břemene-služebnosti k pozemkům ve vlastnictví 

Moravskoslezského kraje, DPO, a.s.,              

a s investorem staveb MSK pro Statutární město 

Ostrava 

08 

04950/RM1822/72 RM_M 10 Návrh na poskytnutí mimořádných účelových 

dotací nestátním neziskovým organizacím v oblasti 

sociální péče a protidrogové prevence 

86 

04951/RM1822/72 RM_M 11 Souhlas s podáním žádosti o poskytnutí 

mimořádné dotace vyhlášené Ministerstvem práce 

a sociálních věcí ze státního rozpočtu pro rok 2020 

na financování trvání zvýšených provozních 

výdajů a sanací výpadku příjmů, v souvislosti             

s přijímáním karanténních opatření, mimořádných 

opatření a krizových opatření v sociálních službách 

v souvislosti s epidemií COVID_19 (Program 

podpory E) 

50 

04952/RM1822/72 RM_M 12 Návrh na záměr města směnit nemovité věci v k. ú. 

Slezská Ostrava, v k.ú. Muglinov a v k.ú. 

Kunčičky, vše obec Ostrava 
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04953/RM1822/72 RM_M 13 Návrh na souhlasy ke stavbám na pozemcích            

v katastrálním území obce Ostrava, jako vlastníka 

sousedních nemovitostí 

84 

04954/RM1822/72 RM_M 14 Návrh Memoranda o spolupráci v rámci vzniku            

a činnosti KRAJSKÉ ATLETICKÉ AKADEMIE 

OSTRAVA, z.s. 

91 

04955/RM1822/72 RM_M 15 Návrh na souhlas s umístěním vedení NN včetně 

jistící skříně a uzavření smlouvy o budoucí 

smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemkům 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, pro ČEZ 

Distribuce, a.s. 

08 

04956/RM1822/72 RM_M 16 Návrh na záměr města neprodat části pozemků            

v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 

08 

04957/RM1822/72 RM_M 17 Návrh na záměr města vypůjčit/pronajmout část 

pozemku parc. č. 3265/9, k.ú. Radvanice, obec 

Ostrava - variantní řešení 

08 

04958/RM1822/72 RM_M 18 Vyhodnocení nabídek - “Proluka Smetanovo 

náměstí” 

08 

04959/RM1822/72 RM_M 19 Návrh na zrušení části usnesení                           

č. 0716/ZM1822/12 a návrh na záměr města prodat 

nemovité věci v k.ú. Poruba, obec Ostrava 

08 

04960/RM1822/72 RM_M 20 Kompenzace 50% ztráty příjmů                               

z nájemného/pachtovného městským obvodům 

08 

04961/RM1822/72 RM_M 21 Záměr přijetí dlouhodobého úvěru ve výši             

57 mil. Kč pro městský obvod Vítkovice 

07 

04962/RM1822/72 RM_M 22 Příprava projektu a podání žádosti o dotaci             

pro projekt “Ostrava - Dubina - rekonstrukce 

veřejného osvětlení oblast Jaromíra Matuška” 

38 

04963/RM1822/72 RM_M 23 Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k. ú. 

Vítkovice, obec Ostrava 

08 

04964/RM1822/72 RM_M 24 Návrh na uzavření smlouvy o zřízení služebností  

k pozemku ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy, pro Římskokatolickou farnost 

Ostrava-Moravská Ostrava 

08 

04965/RM1822/72 RM_M 25 Návrh na podání žádosti o dotaci v rámci 

mimořádného dotačního řízení MPSV pro rok 2020 

na financování zvýšených provozních výdajů            

a sanaci výpadků příjmů v souvislosti s přijímáním 

karanténních opatření, mimořádných opatření             

a krizových opatření v sociálních službách            

v souvislosti s epidemií COVID_19 - II. kolo 

50 

04966/RM1822/72 RM_M 26 Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě         

o zřízení služebnosti, návrh na zřízení věcného 

břemene-služebnosti a uzavření smlouvy o zřízení 

věcného břemene-služebnosti a smlouvy o právu 

obdobném věcnému břemeni-služebnosti umístění 

stavby pro statutární města Ostrava 
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04967/RM1822/72 RM_M 27 Návrh na schválení výše pachtovného na rok 2021 

pro Průmyslovou zónu Mošnov, v souladu            

se Smlouvou o provozování vodovodů a kanalizací 

ev. č. 2861/2019/HS 

84 

04968/RM1822/72 RM_M 28 Přijetí finančního daru do Fondu pro děti ohrožené 

znečištěním ovzduší od společnosti Liberty 

Ostrava a.s. 

80 

04969/RM1822/72 RM_M 29 Dodatečné poskytnutí účelových neinvestičních 

příspěvků z Fondu pro děti ohrožené znečištěním 

ovzduší na ozdravné pobyty dětí ostravských škol  

z Programu 2020/2021 

80 

04970/RM1822/72 RM_M 30 Úprava rozpočtu 07 

04971/RM1822/72 RM_M 31 Zapojení úvěru ČS a.s. a prostředků odboru 

investičního k financování investičních akcí 

07 

04972/RM1822/72 RM_M 32 Zpráva o výsledku hospodaření statutárního města 

Ostravy za 1. pololetí roku 2020 (bez městských 

obvodů) 

07 

04973/RM1822/72 RM_M 33 Žádost o úhradu promlčeného plnění za služby 

poskytnuté společnosti Ovanet a.s. statutárnímu 

městu Ostrava 

84 

04974/RM1822/72 RM_M 34 Návrh na vydání předchozích souhlasů rady města 

s uzavřením nájemních smluv pro městský obvod 

Pustkovec a městský obvod Svinov 

08 

04975/RM1822/72 RM_M 35 Návrh na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě           

o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního 

města Ostravy na Rekonstrukci Sportovního areálu 

Poruba - I. etapa 

45 

04976/RM1822/72 RM_M 36 Návrh na úpravu Organizačního řádu magistrátu 28 

04977/RM1822/72 RM_M 37 Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo v rámci 

stavby “Stavební úpravy objektu č.p. 75,                

ul. Střelniční” 

05 

04978/RM1822/72 RM_M 38 Návrh na poskytnutí dotací z Programu                

na zachování a obnovu kulturních památek            

a významných městských staveb z rozpočtu 

statutárního města Ostravy a Výzvy č. 1 - Městské 

domy a industriální dědictví 

89 

04979/RM1822/72 RM_M 39 Návrh na záměr pronájmu části užitného prostoru  

v kolektorech pro ukládání inženýrských sítí         

na územní města Ostravy 

08 

04980/RM1822/72 RM_M 40 Úhrada nároku za bezesmluvní užívání části 

pozemku v k.ú. Hrušov včetně přípisu 

08 

04981/RM1822/72 RM_M 41 Návrh na souhlas s uzavřením smlouvy o smlouvě 

budoucí o zřízení služebnosti cyklistické stezky  

ve vlastnictví statutárního města Ostravy             

v pozemku ve vlastnictví ČEZ Energetické služby 

s.r.o. 
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04982/RM1822/72 RM_M 43 Poskytnutí bezúročných zápůjček za účelem 

předfinancování výdajů na pořízení kotlů v rámci 

dotačního programu “Kotlíkové dotace                   

v Moravskoslezském kraji - 3. výzva” 

80 

04983/RM1822/72 RM_M 44 Udělení předchozího souhlasu zřizovatele            

s přijetím nadačního příspěvku do majetku 

Domova Korýtko, příspěvkové organizace,         

IČO 70631867, se sídlem Petruškova 2936/6,         

700 30 Ostrava - Zábřeh 

41 

04984/RM1822/72 RM_M 45 Informace o vyřízení dotazů člena zastupitelstva 

města Mgr. Václava Kubína, vznesených            

na 16. zasedání zastupitelstva města dne 16.9.2020 

28 

04985/RM1822/72 RM_M 46 Žádost o částečné prominutí dluhu ve věci odtahu 

vozidla tovární zn. NISSAN 

28 

04986/RM1822/72 RM_M 47 Zmocnění k prezentaci 28 

04987/RM1822/72 RM_M 49 Návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného 

břemene a dohody o zrušení smlouvy o zřízení 

věcného břemene 

08 

04988/RM1822/72 RM_MZP 1 Firemní školka města Ostravy, p.o. - potvrzení 

Jany Madecké ve funkci ředitelky organizace       

pro další funkční období a návrh na vyhlášení 

konkursu na pracovní místo ředitele/ředitelky 

Firemní školky města Ostravy, p.o. na dobu určitou 

38 

04989/RM1822/72 RM_VZ 1 Zadání zpracování investičního záměru “Most        

na ul. Závodní přes železniční a tramvajovou trať  

v Ostravě - Vítkovicích” 

09 

04990/RM1822/72 RM_VZ 2 Provedení odstranění závad vyplývajících z revizní 

zprávy elektrického zařízení budovy “Y” v areálu 

Wattova 

84 

04991/RM1822/72 RM_VZ 3 Vystavení objednávky na roční pronájem licence 

SW UiPath vůči spol. Techstra s.r.o. 

83 

04992/RM1822/72 RM_VZ 4 Vystavení objednávky na nákup projektoru vůči 

spol. AUTOCONT a.s. 

83 

04993/RM1822/72 RM_VZ 5 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě          

na vytvoření projektových dokumentací, výkonu 

autorského dozoru, poskytnutí inženýringu          

a licence k projektu “KONCERTNÍ HALA 

MĚSTA OSTRAVY” 

05 

04994/RM1822/72 RM_VZ 6 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 

na provedení opravy vnitřního zdiva v objektu      

č. p. 327, v podnikatelském areálu Mošnov 

84 

04995/RM1822/72 RM_VZ 7 Vystavení objednávky na dodávku 50 kusů tiskáren 

HP LaserJet Pro M404dn od společnosti Vidaron 

a.s. 

83 

04996/RM1822/72 RM_VZ 8 Vystavení objednávky na dodávku 35 kusů tiskáren 

čárových kódů od společnosti Mironet.cz a.s. 
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04997/RM1822/72 RM_VZ 9 Vystavení objednávky na nákup 50 ks 24” 

monitorů vůči spol. OVANET a.s. 

83 

04998/RM1822/72 RM_VZ 10 Veřejná zakázka “Blok Nové Lauby”, poř. č. 

115/2020 

05 

04999/RM1822/72 RM_VZ 12 Veřejná zakázka “Demolice objektu p.č. 716, 

Výškovice”, poř. č. 142/2020 

05 

05000/RM1822/72 RM_M 48 Metodika pro sestavování návrhu rozpočtu 

statutárního města Ostravy (bez městských 

obvodů) na rok 2021 

07 

  
 
Materiály, které byly staženy: 
  

 Materiál 
  

Název zn.předkl. 

  RM_M 42 Žádost společnosti Bellafiore s.r.o. o směnu 

nemovitých věcí v k. ú. Svinov, obec Ostrava 

08 

  RM_VZ 11 Veřejná zakázka “Rekonstrukce Sokolské třídy 

(PD+AD+IČ)”, poř. č. 140/2020 

05 

  
 
Tiskové opravy: 
  
 Materiál 

  
Název zn.předkl. 

  RM_TO 1 Tisková oprava usnesení čís. 04934/RM1822/71  

ze dne 29.9.2020 bodu 2) 

90 
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RM_M 0 
Schválení programu 72. schůze rady města konané dne 06.10.2020 
  
Usnesení číslo: 04940/RM1822/72 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
program 72. schůze rady města konané dne 06.10.2020 

  

 
RM_M 1 
Záměr přijetí úvěru ve výši 30 mil. Kč pro městský obvod Ostrava – Jih 
  
Usnesení číslo: 04941/RM1822/72 

(zn.předkl.) 
07 

  
k usnesení č. 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
žádost městského obvodu Ostrava - Jih o schválení přijetí úvěru ve výši 30 mil. Kč              

na předfinancování dotačních projektů 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit záměr přijetí úvěru pro městský obvod Ostrava - Jih ve výši 30 mil. Kč                  

na předfinancování dotačních projektů 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

uložit radě města realizovat poptávkové řízení na výběr nejvhodnější nabídky úvěru ve výši     

30 mil. Kč  dle požadovaných parametrů uvedených v důvodové zprávě 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 29.01.2021 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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4) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrhy dle bodu 2) a 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 14.10.2020 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 2 
Záměr přijetí dlouhodobého úvěru ve výši 150 mil. Kč pro městský 
obvod Ostrava - Jih 
  
Usnesení číslo: 04942/RM1822/72 

(zn.předkl.) 
07 

  
k usnesení č. 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
žádost městského obvodu Ostrava - Jih o schválení přijetí úvěru ve výši 150 mil. Kč na opravy  

a modernizaci bytového fondu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit záměr přijetí úvěru pro městský obvod Ostrava - Jih ve výši 150 mil. Kč na opravy       

a modernizaci bytového fondu 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

uložit radě města realizovat poptávkové řízení na výběr nejvhodnější nabídky dlouhodobého 

úvěru ve výši 150 mil. Kč  dle požadovaných parametrů uvedených v důvodové zprávě 

předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 29.01.2021 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
4) ukládá 
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primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrhy dle bodu 2) a 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 14.10.2020 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 3 
Inventarizace majetku a závazků statutárního města Ostravy - 
magistrátu za rok 2020 
  
Usnesení číslo: 04943/RM1822/72 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) jmenuje 

  
Ústřední inventarizační komisi ve složení: 

předseda:   Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor 

tajemník:    Ing. Marie Lekešová, odbor financí a rozpočtu 

členové:     Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového 

                   Ing. René Bartoš, vedoucí odboru hospodářské správy 

                   Ing. Jan Šrámek, vedoucí odboru investičního 

                   Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  

2) schvaluje 

  
Plán inventur 2020 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
ředitelům příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je statutární město Ostrava - magistrát, 

zaslat ústřední inventarizační komisi závěrečnou zprávu z inventarizace majetku a závazků        

za rok 2020, a to do 15.02.2021 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 15.02.2021 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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RM_M 4 
Návrh na záměr města darovat a návrh na záměr města prodat části 
pozemků v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 04944/RM1822/72 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) nesouhlasí 

  
s návrhem na záměr města darovat v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava: 

- část pozemku  p.p.č. 1079, nově označenou jako pozemek p.p.č.1079/4 o výměře 19 m2 

- část pozemku p.p.č. 1080, nově označenou jako pozemek p.p.č. 1080/6 o výměře 115 m2
, 

dle geometrického plánu č. 2397-512/2020 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu 

  

2) souhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava: 

- část pozemku  p.p.č. 1079, nově označenou jako pozemek p.p.č.1079/4 o výměře 19 m2 

- část pozemku p.p.č. 1080, nově označenou jako pozemek p.p.č. 1080/6 o výměře 115 m2
, 

dle geometrického plánu č. 2397-512/2020 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu 

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) - 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 14.10.2020 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 5 
Návrh na svěření majetku (stojanů na jízdní kola) městským obvodům 
  
Usnesení číslo: 04945/RM1822/72 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 



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 11/55  
  

  
zastupitelstvu města 

 

vyhradit si rozhodnutí označit níže uvedený majetek statutárního města Ostravy jakožto majetek 

svěřený dle ust. čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 14/2013, Statut 

města Ostravy, v platném znění a to: 

a) městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

    146 kusů stojanů na jízdní kola v celkové účetní hodnotě 636 520,-Kč 

b) městskému obvodu Slezská Ostrava 

    32 kusů stojanů na jízdní kola v celkové účetní hodnotě 139 511,-Kč 

c) městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky 

    34 kusů stojanů na jízdní kola v celkové účetní hodnotě 133 869,-Kč 

d) městskému obvodu Poruba 

    160 kusů stojanů na jízdní kola v celkové účetní hodnotě 241 581,-Kč 

e) městskému obvodu Ostrava-Jih 

    77 kusů stojanů na jízdní kola v celkové účetní hodnotě 87 964,28Kč 

f) městskému obvodu Hošťálkovice 

   5 kusů stojanů na jízdní kola v celkové účetní hodnotě 21 799,-Kč 

g) městskému obvodu Vítkovice 

    11 kusů stojanů na jízdní kola v celkové účetní hodnotě 47 957,-Kč 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

označit majetek uvedený v bodě 1) tohoto usnesení jakožto majetek svěřený městským obvodům 

dle ust. čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 14/2013, Statut města 

Ostravy, v platném znění 

  

3) svěřuje 

  
pravomoc Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím vedoucího odboru majetkového 

podepsal předávací protokoly dle bodu 1) tohoto usnesení a přílohy č. 2 předloženého materiálu 

za podmínky, že zastupitelstvo rozhodne o svěření majetku městským obvodům dle bodu 1) 

tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 30.11.2020 

 vedoucí odboru majetkového 
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4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 14.10.2020 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 6 
Předchozí souhlas rady města k prodeji nemovitých věcí svěřených 
městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 
  
Usnesení číslo: 04946/RM1822/72 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) vydává 

  
předchozí souhlas k prodeji nemovitých věcí dle čl. 7, odst. (3), písm. a), obecně závazné 

vyhlášky města Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, 

městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, a to: 

- bytové jednotky č. 2959/7 včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 5987/139817               

na společných částech domu č.p. 2959 na ul. Hornopolní č. o. 43, Ostrava - Moravská Ostrava       

a na pozemku parc. č. 2356/60, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec 

Ostrava, 

- bytové jednotky č. 1767/5 včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 13310/106535             

na společných částech domu č.p. 1767 na ul. Nádražní č. o. 42, Ostrava - Moravská Ostrava         

a na pozemku parc. č. 1289/4, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec 

Ostrava. 

  

 
RM_M 7 
Zrušení usnesení rady města č. 03964/RM1822/60 ze dne 2. 6. 2020 
  
Usnesení číslo: 04947/RM1822/72 

(zn.předkl.) 
80 

  
k usnesení č. 03964/RM1822/60 
  
Rada města 

  
1) ruší 
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usnesení č. 03964/RM1822/60 ze dne 2. 6. 2020, kterým rada města souhlasila s uspořádáním 

21. ročníku setkání opatrovníků útulkových psů v Ostravě 

  

 
RM_M 8 
Návrh na zřízení služebností a uzavření smluv o zřízení služebností           
pro ALGECO s.r.o. a Bytové družstvo Sokolovská 1179 a 1180 
  
Usnesení číslo: 04948/RM1822/72 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

vodovodní přípojky v pozemku p. p. č. 822/60 - ostatní plocha, manipulační plocha v k. ú. 

Mošnov, obec Mošnov, a přípojky NN AYKY 4x35 v pozemku p. p. č. 822/61 - ostatní plocha, 

jiná plocha v k. ú. Mošnov, obec Mošnov, vše ve vlastnictví statutárního města Ostravy,         

s oprávněným: 

ALGECO s.r.o. 

se sídlem Spytihněv, Olšík 586, PSČ 763 64 

IČO 255 20 334 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, a to za podmínky souhlasu Správce programu, kterým je 

Ministerstvo průmyslu a obchodu 

  

2) rozhodla 

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

balkónů nad pozemkem parc. č. 1649/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. 

Poruba-sever, obec Ostrava, s oprávněným: 

Bytové družstvo Sokolovská 1179 a 1180 

se sídlem Ostrava - Poruba, Sokolovská 1179, PSČ 708 00 

IČO 258 46 680 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 
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RM_M 9 
Návrh na uzavření smluv o zřízení věcného břemene-služebnosti            
k pozemkům ve vlastnictví Moravskoslezského kraje, DPO, a.s.,               
a s investorem staveb MSK pro Statutární město Ostrava 
  
Usnesení číslo: 04949/RM1822/72 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně oprávněného uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene veřejného osvětlení 

k pozemkům: 

parc. č. 680/9 - ostatní plocha, silnice, 

parc. č. 736/1 - ostatní plocha, silnice, 

parc. č. 736/14 - ostatní plocha, silnice, 

parc. č. 1095/7 - ostatní plocha, silnice, 

parc. č. 1095/19 - ostatní plocha, silnice, 

v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava s povinným a investorem stavby: 

Moravskoslezský kraj 

se sídlem ul. 28. října 117, 702 18  Ostrava, IČO 70890692, hospodaření se svěřeným majetkem 

kraje Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Úprkova 795/1, 

702 00 Ostrava, IČO 00095711 

v rámci stavby “Silnice III/4787 Ostrava, ulice Výškovická, mosty 4787-3, 4787-4, SO 451 

veřejné osvětlení” dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
na straně oprávněného uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti veřejného osvětlení k pozemkům: 

p. p. č. 1095/5 - ostatní plocha, dráha, 

p. p. č. 1095/26 - ostatní plocha, silnice 

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

Dopravní podnik Ostrava a.s. 

se sídlem Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 61974757 

a s investorem stavby: 

Moravskoslezský kraj 

se sídlem ul. 28. října 117, 702 18  Ostrava, IČO 70890692, hospodaření se svěřeným majetkem 

kraje Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Úprkova 795/1, 

702 00 Ostrava, IČO 00095711 
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v rámci stavby “Silnice III/4787 Ostrava, ulice Výškovická, mosty 4787-3, 4787-4, SO 451 

veřejné osvětlení” dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 10 
Návrh na poskytnutí mimořádných účelových dotací nestátním 
neziskovým organizacím v oblasti sociální péče a protidrogové 
prevence 
  
Usnesení číslo: 04950/RM1822/72 

(zn.předkl.) 
86 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města rozhodnout o 

- poskytnutí mimořádných účelových dotací nestátním neziskovým organizacím v oblasti 

sociální péče a protidrogové prevence dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

- uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí mimořádných účelových dotací v oblasti sociální 

péče a protidrogové prevence mezi statutárním městem Ostrava a shora uvedenými subjekty  

dle návrhu uvedeného v příloze č. 3 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatřením, kterým se: 

- s n i ž u j í 

běžné výdaje v ORJ 180 

§ 4351, pol. 5909, ÚZ 7303            o                 6 866 tis. Kč 

§ 4349, pol. 5909, ÚZ 7303            o                   226 tis. Kč 

- z v y š u j í   

neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím v ORJ 180 

§ 4350, pol. 5223                          o                  1 200 tis. Kč 

§ 4351, pol. 5221                          o                     300 tis. Kč 

            pol. 5223                          o                      600 tis. Kč 

§ 4357, pol. 5221                          o                   1 250 tis. Kč 

            pol. 5222                         o                    2 000 tis. Kč 

            pol. 5223                     o                      320 tis. Kč 

§ 4359, pol. 5223                          o                       400 tis. Kč 
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§ 4374, pol. 5222                          o                       110 tis. Kč 

§ 4375, pol. 5222                          o                         30 tis. Kč 

§ 4378, pol. 5222                          o                       266 tis. Kč 

§ 4379, pol. 5221                          o                       110 tis. Kč 

            pol. 5222                          o                         80 tis. Kč 

§ 4312, pol. 5222                          o                         14 tis. Kč 

§ 4376, pol. 5222                          o                         12 tis. Kč 

§ 4378, pol. 5221                          o                        200 tis. Kč 

neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám v ORJ 180 

§ 4350, pol. 5213                           o                        200 tis. Kč 

  

3) ukládá 

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

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

tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Zdeněk Živčák, MPA, T: 14.10.2020 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
 

RM_M 11 
Souhlas s podáním žádosti o poskytnutí mimořádné dotace vyhlášené 
Ministerstvem práce a sociálních věcí ze státního rozpočtu pro rok 2020 
na financování trvání zvýšených provozních výdajů a sanací výpadku 
příjmů, v souvislosti s přijímáním karanténních opatření, mimořádných 
opatření a krizových opatření v sociálních službách v souvislosti          
s epidemií COVID_19 (Program podpory E) 
  
Usnesení číslo: 04951/RM1822/72 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s podáním žádosti o poskytnutí mimořádné dotace vyhlášené Ministerstvem práce a sociálních 

věcí ze státního rozpočtu pro rok 2020 na financování trvání zvýšených provozních výdajů          

a sanací výpadku příjmů, v souvislosti s přijímáním karanténních opatření, mimořádných 

opatření a krizových opatření v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID_19 

(Program podpory E), dle vyhlášené metodiky dotační podpory a dle důvodové zprávy 

předloženého materiálu 
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2) žádá 

  
městský obvod Slezská Ostrava 

o zabezpečení veškerých podkladů potřebných pro podání souhrnné žádosti statutárním městem 

Ostrava v souladu s podmínkami výzvy v rámci dotace vyhlášené Ministerstvem práce           

a sociálních věcí ze státního rozpočtu pro rok 2020 na financování trvání zvýšených provozních 

výdajů a sanací výpadku příjmů, v souvislosti s přijímáním karanténních opatření, mimořádných 

opatření a krizových opatření v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID_19 

(Program podpory E) a o předložení žádosti o dotaci uvedené v bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Bc. Richard Vereš, T: 12.10.2020 

 starosta městského obvodu Slezská Ostrava 

  
 

RM_M 12 
Návrh na záměr města směnit nemovité věci v k. ú. Slezská Ostrava,      
v k.ú. Muglinov a v k.ú. Kunčičky, vše obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 04952/RM1822/72 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem na záměr města směnit  nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava,           

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu Slezská Ostrava, a to 

pozemky: 

- parc.č. 2053/3 

- parc.č. 2053/2 

- parc.č. 2054/2 

- parc.č. 2056 

- parc.č. 3339 

- část pozemku parc. č. 3362/1 o výměře 228 m2, která je dle geometrického plánu                   

č. 4490-164/2020, vyhotoveného pro k.ú. Slezská Ostrava, nově označena jako pozemek parc.č. 

3362/4 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 

za 

nemovité věci ve vlastnictví Asental Land, s.r.o., Gregorova 2582/3, Moravská Ostrava,             

702 00 Ostrava, IČO 277 69 143, a to pozemky: 

- p.p.č. 113/11 

- p.p.č. 113/4  

- p.p.č. 531 

- p.p.č. 483, 

vše v k.ú. Muglinov, obec Ostrava 

- parc.č. 3353/1 

- parc.č. 3394/1 
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- parc.č. 2020 

- parc.č. 2397/1 

- parc.č. 3651/2, 

vše v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 

- parc.č. 1818 

- část pozemku parc.č. 517/1  o výměře 407 m2, která je dle geometrického plánu                    

č. 1003-109/2020 vyhotoveného pro k.ú. Kunčičky, nově označena jako pozemek parc.č. 517/15  

v k.ú. Kunčičky, obec Ostrava 

- část pozemku parc.č. 706/1 o výměře 517 m2, která je dle geometrického plánu                    

č. 1002-108/2020 vyhotoveného pro k.ú. Kunčičky, nově označena jako pozemek parc.č. 706/1 

díl ”a” , 

vše v k.ú. Kunčičky, obec Ostrava   

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

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 14.10.2020 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 13 
Návrh na souhlasy ke stavbám na pozemcích v katastrálním území obce 
Ostrava, jako vlastníka sousedních nemovitostí 
  
Usnesení číslo: 04953/RM1822/72 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
a) jako vlastník sousední nemovitosti (statutární město Ostrava vlastní pozemek parc.č. 

2665/57 - orná půda a parc.č. 2665/73 - ostatní plocha, v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava) 

s umístěním a realizací stavby “Rodinný dům Áďa” na pozemku parc.č. 2665/78 - orná půda 

v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava”, pro žadatele stavby: XXXX XXXXX 

XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXX XXX XXX XXX dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

b) jako vlastník sousední nemovitosti (statutární město Ostrava vlastní pozemek parc.č. 1793/3 - 

lesní pozemek, k.ú. Poruba, obec Ostrava) s umístěním  a  realizací stavby “Vrty pro TČ typu  
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ZEMÉ - VODA určené k vytápění a ohřevu TUV rodinného domu na parcele č. 1791/3 a 1792/5 

v k.ú. Poruba” na pozemku 1792/5 - zahrada v k.ú. Poruba, obec Ostrava, pro žadatele stavby: 

TEPELNÁ ČERPADLA MORAVA s.r.o., Bezručova 896/43, 747 21 Kravaře, IČO: 29463831, 

dle přílohy č.2 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru hospodářské správy 

zajistil vyhotovení příslušných souhlasů se stavbami dle bodů 1a) a 1b) tohoto usnesení a s tím 

spojené veškeré úkony 

  

 Vyřizuje: Ing. René Bartoš, T: 16.10.2020 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
3) zmocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy 

k podpisu souhlasů se stavbami dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. René Bartoš, T: 16.10.2020 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

RM_M 14 
Návrh Memoranda o spolupráci v rámci vzniku a činnosti KRAJSKÉ 
ATLETICKÉ AKADEMIE OSTRAVA, z.s. 
  
Usnesení číslo: 04954/RM1822/72 

(zn.předkl.) 
91 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření “Memoranda o spolupráci” mezi statutárním městem Ostrava, 

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

atletickým svazem, IČO: 00539244, se sídlem Diskařská 2431/4, 169 00 Praha 6 a spolkem 

KRAJSKÁ ATLETICKÁ AKADEMIE OSTRAVA, z.s., IČO: 09549978, se sídlem              

Závodní 2891/86, Vítkovice, 703 00 Ostrava dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkyni primátora Mgr. Andree Hoffmannové, Ph.D., 
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předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu města na jeho zasedání              

dne 14. 10. 2020 

  

 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 14.10.2020 

 vedoucí odboru školství a sportu 

  
 

RM_M 15 
Návrh na souhlas s umístěním vedení NN včetně jistící skříně a uzavření 
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemkům  
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 
  
Usnesení číslo: 04955/RM1822/72 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV včetně jistící skříně v pozemcích           

ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 3238/1 - ostatní plocha, zeleň, 

parc. č. 3238/8 - ostatní plocha, zeleň, 

parc. č. 3238/9 - ostatní plocha, zeleň, 

parc. č. 3238/11 - ostatní plocha, zeleň, 

parc. č. 3238/12 - ostatní plocha, zeleň, 

parc. č. 3238/13 - ostatní plocha, zeleň, 

parc. č. 3238/15 - ostatní plocha, zeleň, 

parc. č. 5609/1 - ostatní plocha, zeleň, 

parc. č. 5609/2 - ostatní plocha, silnice, 

parc. č. 5609/3 - ostatní plocha, silnice, 

parc. č. 5984/8 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 5984/9 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 5985/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 5985/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

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

  

ČEZ Distribuce, a.s. 

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

v rámci stavby “Slezská Ostrava 3238/1, NNk” 

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

  

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

a provozování podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV včetně jistící skříně k pozemkům: 

parc. č. 3238/1 - ostatní plocha, zeleň, 

parc. č. 3238/8 - ostatní plocha, zeleň, 

parc. č. 3238/9 - ostatní plocha, zeleň, 

parc. č. 3238/11 - ostatní plocha, zeleň, 

parc. č. 3238/12 - ostatní plocha, zeleň, 

parc. č. 3238/13 - ostatní plocha, zeleň, 

parc. č. 3238/15 - ostatní plocha, zeleň, 

parc. č. 5609/1 - ostatní plocha, zeleň, 

parc. č. 5609/2 - ostatní plocha, silnice, 

parc. č. 5609/3 - ostatní plocha, silnice, 

parc. č. 5984/8 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 5984/9 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 5985/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 5985/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

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

ČEZ Distribuce, a.s. 

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

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 16 
Návrh na záměr města neprodat části pozemků v k. ú. Slezská Ostrava, 
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 04956/RM1822/72 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) nesouhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava: 

- část pozemku parc. č. 4449/1, o výměře 30 m2 

- část pozemku parc. č. 4451/2, o výměře 34 m2 

dle geometrického plánu č. 4394-128/2019, obě části sloučeny do nově označeného pozemku 

parc. č. 4451/3, o výměře 64 m2, v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 

ve vlastnictví statutárního města, svěřené městskému obvodu 

  

2) ukládá 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 14.10.2020 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 17 
Návrh na záměr města vypůjčit/pronajmout část pozemku parc. č. 
3265/9, k.ú. Radvanice, obec Ostrava - variantní řešení 
  
Usnesení číslo: 04957/RM1822/72 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru města vypůjčit část pozemku parc. č. 3265/9, ostatní plocha, ostatní komunikace,           

o výměře 0,25 m2, k.ú. Radvanice, obec Ostrava, dle zákresu v situačním snímku 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
RM_M 18 
Vyhodnocení nabídek - “Proluka Smetanovo náměstí” 
  
Usnesení číslo: 04958/RM1822/72 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
protokol o otevírání, posouzení a hodnocení nabídek - “Proluka Smetanovo náměstí”, který je 

přílohou č. 1 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
zahájit jednání o prodeji nemovitých věcí, týkajících se nabídky “Proluka Smetanovo 

náměstí”  jako první v pořadí se společností Linkcity Czech Republic a.s., Na Harfě 337/3, 

Praha 9, IČO 27071316 
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RM_M 19 
Návrh na zrušení části usnesení č. 0716/ZM1822/12 a návrh na záměr 
města prodat nemovité věci v k.ú. Poruba, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 04959/RM1822/72 

(zn.předkl.) 
08 

  
k usnesení č. 0716/ZM1822/12 
 
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem zrušit  usnesení zastupitelstva města č. 0716/ZM1822/12 ze dne 29. 1. 2020 v bodě 6. 

a 7., kterým rozhodlo o záměru města prodat nemovité věci v k.ú. Poruba, obec Ostrava,            

ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřené městskému obvodu Poruba 

  

2) souhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Poruba, obec Ostrava, ve vlastnictví 

statutárního města Ostrava, svěřené městskému obvodu Poruba, a to: 

- pozemek parc.č. 2879/18 

- část pozemku parc.č. 2892/1 ost. plocha, jiná plocha o výměře 2639 m2, která byla               

dle geometrického plánu č. 3391-6/2020 vyhotoveného pro k.ú. Poruba, obec Ostrava, oddělena 

a označena jako pozemek parc.č. 2892/1 ost. plocha, jiná plocha  

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

  

3) souhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Poruba, obec Ostrava, ve vlastnictví 

statutárního města Ostrava, svěřené městskému obvodu Poruba, a to: 

- pozemek parc.č. 2892/16 

- část pozemku parc.č. 2892/1 ost. plocha, jiná plocha  o výměře 671 m2, která je              

dle geometrického plánu č. 3391-6/2020 vyhotoveného pro k.ú. Poruba, obec Ostrava, oddělena 

a nově označena jako pozemek parc.č. 2892/43 ost. plocha, jiná plocha 

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

  

4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Radimu Babincovi 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodu 1) až 3) tohoto usnesení 
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 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 14.10.2020 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 20 
Kompenzace 50% ztráty příjmů z nájemného/pachtovného městským 
obvodům 
  
Usnesení číslo: 04960/RM1822/72 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
kompenzovat městskému obvodu  Vítkovice  a  městskému obvodu Ostrava-Jih ztrátu příjmů 

z nájemného/pachtovného ve výši 50 %, jak deklarovalo statutární město Ostrava usnesením        

č. 03568/RM1822/53 ze dne 31. 3. 2020 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

sníží rozpočtová rezerva, ORJ 120 

na § 6409, pol. 5901                                          o    423 tis. Kč 

zvýší neinvestiční převody mezi statutárními městy a městskými obvody – výdaje, ORJ 120 

na § 6330, pol. 5347, ÚZ 93, org. 504                o    410 tis. Kč 

     § 6330, pol. 5347, Úz 93, org. 507                o      13 tis. Kč 

městský obvod Ostrava - Jih 

zvýší neinvestiční převody mezi statutárními městy a městskými obvody – příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 93, org. 504                  o   410 tis. Kč 

zvýší  běžné výdaje/sníží příjmy 

na § xxxx, pol. xxxx                                            o   410 tis. Kč 

městský obvod Vítkovice 

zvýší neinvestiční převody mezi statutárními městy a městskými obvody – příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 93, org. 507              o      13 tis. Kč 

zvýší  běžné výdaje/sníží příjmy 

na § xxxx, pol. xxxx                                         o      13 tis. Kč 

  

3) Ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 
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realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.10.2020 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 21 
Záměr přijetí dlouhodobého úvěru ve výši 57 mil. Kč pro městský obvod 
Vítkovice 
  
Usnesení číslo: 04961/RM1822/72 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
žádost městského obvodu Vítkovice o schválení přijetí dlouhodobého úvěru ve výši 57 mil. Kč 

za účelem financování investičních projektů městského obvodu Vítkovice 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

vyhovět žádosti městského obvodu Vítkovice o přijetí úvěru ve výši 57 mil. Kč za účelem 

financování investičních projektů městského obvodu Vítkovice dle “Žádosti o schválení přijetí 

úvěru pro MOb Vítkovice ze dne 22.9.2020”, vyjma projektu “Výkup nemovitosti pro ZŠ 

Ostrava-Vítkovice, Šalounova 56, p.o.” 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

uložit radě města realizovat poptávkové řízení na výběr nejvhodnější nabídky dlouhodobého 

úvěru ve výši 57 mil. Kč dle požadovaných parametrů 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 29.01.2021 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
4) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrhy dle bodu 2) a 3) tohoto usnesení 
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 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 14.10.2020 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 22 
Příprava projektu a podání žádosti o dotaci pro projekt “Ostrava - 
Dubina - rekonstrukce veřejného osvětlení oblast Jaromíra Matuška” 
  
Usnesení číslo: 04962/RM1822/72 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 03997/RM1822/60 
  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
Přípravu projektu a podání žádosti o dotaci na projekt “Ostrava - Dubina - rekonstrukce 

veřejného osvětlení oblast Jaromíra Matuška” v rámci programu EFEKT II. - P1 Investiční 

podpora realizace energeticky úsporných projektů, 1A - Opatření ke snížení energetické 

náročnosti veřejného osvětlení (VO) 

  

2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy - odboru strategického rozvoje a odboru investičnímu 

zajistit předložení žádosti o dotaci a všech jejích příloh pro projekt dle bodu 1) tohoto usnesení  

v souladu s podmínkami výzvy č. 2/2021 v rámci programu EFEKT II. - P1 Investiční podpora 

realizace energeticky úsporných projektů , 1A - Opatření ke snížení energetické náročnosti VO 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 30.10.2020 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
 Vyřizuje: Ing. Jan Šrámek, T: 30.10.2020 

 vedoucí odboru investičního 

  
3) schvaluje 

  
v případě úspěšnosti projektu dle bodu 1) financování projektu v celkové výši 6 481 tis. Kč 

- v roce 2020:    162 tis. Kč 

- v roce 2021: 6 319 tis. Kč 

na zajištění předfinancování projektu ve výši 6 481 tis. Kč, přičemž v obou částkách je obsaženo 

spolufinancování celkem ve výši 5 846 tis. Kč dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

4) ukládá 
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Magistrátu města Ostravy - odboru investičnímu 

zajistit spolufinancování a předfinancování projektu v rámci specifikace nároků na rozpočet 

statutárního města Ostravy 

  

 Vyřizuje: Ing. Jan Šrámek, T: 31.12.2021 

 vedoucí odboru investičního 

  
 

RM_M 23 
Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k. ú. Vítkovice, obec 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 04963/RM1822/72 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat níže uvedené nemovité věci v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava,  

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřené městskému obvodu, a to: 

- pozemek parc. č. 712, jehož součástí je stavba č.p. 38, obč. vybavenost včetně zpevněné 

plochy, oplocení, pohonu plotových vrat, plynovodní přípojky, přípojky vody, přípojky 

kanalizace a přípojky elektro)  

- pozemek parc. č. 714/2   

- část pozemku parc.č. 709/7 o výměře 79 m2, oddělenou dle geometrického plánu                   

č. 3247-234/2020, vyhotoveného pro k.ú. Vítkovice, dále označenou jako pozemek parc.č. 

709/7    

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

zrušit     

  

2) souhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat níže uvedenou nemovitou věc v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava, 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřenou městskému obvodu, a to: 

- část pozemku parc.č. 709/7 o výměře 23 m2, oddělenou dle geometrického plánu              

č. 3247-234/2020, vyhotoveného pro k.ú. Vítkovice, nově označenou jako pozemek parc.č. 

709/10   

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

zrušit     
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3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 14.10.2020 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 24 
Návrh na uzavření smlouvy o zřízení služebností k pozemku              
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, pro Římskokatolickou farnost 
Ostrava-Moravská Ostrava 
  
Usnesení číslo: 04964/RM1822/72 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně vlastníka uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě přípojky NN             

k pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 4237 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

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

Římskokatolická farnost Ostrava - Moravská Ostrava 

se sídlem náměstí Msgre Šrámka 1760/4, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 45234019 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 25 
Návrh na podání žádosti o dotaci v rámci mimořádného dotačního řízení 
MPSV pro rok 2020 na financování zvýšených provozních výdajů          
a sanaci výpadků příjmů v souvislosti s přijímáním karanténních 
opatření, mimořádných opatření a krizových opatření v sociálních 
službách v souvislosti s epidemií COVID_19 - II. kolo 
  
Usnesení číslo: 04965/RM1822/72 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se zahájením přípravy a s podáním žádosti o dotaci v rámci vyhlášení mimořádného dotačního  
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řízení MPSV pro rok 2020 na financování zvýšených provozních výdajů a sanaci výpadků 

příjmů v souvislosti s přijímáním karanténních opatření, mimořádných opatření a krizových 

opatření v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID_19 - II. kolo prostřednictvím 

souhrnné žádosti statutárního města Ostravy dle důvodové zprávy 

  

2) žádá 

  
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

o zajištění všech potřebných podkladů pro předložení souhrnné žádosti statutárního města 

Ostravy dle podmínek vyhlášení mimořádného dotačního řízení MPSV pro rok 2020           

na financování zvýšených provozních výdajů a sanaci výpadků příjmů v souvislosti s přijímáním 

karanténních opatření, mimořádných opatření a krizových opatření v sociálních službách             

v souvislosti s epidemií COVID_19 - II. kolo 

  

 Vyřizuje: Ing. Zuzana Ožanová, T: 26.10.2020 

 starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  
 

RM_M 26 
Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, 
návrh na zřízení věcného břemene-služebnosti a uzavření smlouvy         
o zřízení věcného břemene-služebnosti a smlouvy o právu obdobném 
věcnému břemeni-služebnosti umístění stavby pro statutární města 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 04966/RM1822/72 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

služebnosti cyklistické stezky  na pozemcích  parc. č. 3635/7 - ostatní plocha, jiná plocha a parc. 

č. 3635/12 - ostatní plocha, ostatní komunikace, oba v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava,  

s budoucím vlastníkem: 

OKK Koksovny, a.s. 

se sídlem Koksární 1112, Přívoz, 702 00 Ostrava 

IČO 476 75 829 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
na straně oprávněného zřídit věcné břemeno-služebnost a uzavřít smlouvu  o  zřízení věcného  
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břemene-služebnosti inženýrské sítě kabelového vedení veřejného osvětlení včetně dvou stožárů 

veřejného osvětlení a chráničky pro kabelové vedení k části pozemku p. p. č. 1226/1 - ostatní 

plocha, silnice v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, s vlastníkem pozemku: 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace 

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

IČO 659 93 390 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
na straně oprávněného uzavřít smlouvu o právu obdobném věcnému břemeni - 

služebnosti umístění stavby lávky ev. č. OV - 322L nad pozemek  p. p. č. 1226/1 - ostatní 

plocha, silnice v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, včetně trvalého umístění podpěr P2, P3  

a P4, s vlastníkem pozemku: 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace 

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

IČO 659 93 390 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 27 
Návrh na schválení výše pachtovného na rok 2021 pro Průmyslovou 
zónu Mošnov, v souladu se Smlouvou o provozování vodovodů            
a kanalizací ev. č. 2861/2019/HS 
  
Usnesení číslo: 04967/RM1822/72 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
předložený návrh společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. na pachtovné 

na rok 2021 pro Průmyslovou zónu Mošnov, ve výši 4 631 105,96,- Kč bez DPH 

  

 
RM_M 28 
Přijetí finančního daru do Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší 
od společnosti Liberty Ostrava a.s. 
  
Usnesení číslo: 04968/RM1822/72 

(zn.předkl.) 
80 

  
 



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 31/55  
  

Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně obdarovaného o přijetí daru do Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší ve výši  

1 000 000,- Kč od právnické osoby Liberty Ostrava, a.s.; IČO: 45193258; se sídlem 

Vratimovská 689/117, Kunčice, 719 00 Ostrava; dle důvodové zprávy předloženého materiálu  

a o uzavření darovací smlouvy s výše uvedenou právnickou osobou dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

 
RM_M 29 
Dodatečné poskytnutí účelových neinvestičních příspěvků z Fondu          
pro děti ohrožené znečištěním ovzduší na ozdravné pobyty dětí 
ostravských škol z Programu 2020/2021 
  
Usnesení číslo: 04969/RM1822/72 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí účelových neinvestičních příspěvků z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší 

v celkové výši 432 000 Kč příspěvkovým organizacím zřízeným městskými obvody statutárního 

města Ostravy a dle důvodové zprávy, přílohy č. 1, 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 30 
Úprava rozpočtu 
  
Usnesení číslo: 04970/RM1822/72 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí finančních prostředků 

a) ve výši 1 200 tis. Kč městskému obvodu Radvanice a Bartovice na akci Oprava vozovky      

ul. Za Šachtou 

b) ve výši 6 903 tis. Kč na předfinancování a spolufinancování akce Snížení energetické 

náročnosti budovy včetně rekonstrukce vnitřních prostor detašovaného pracoviště ZŠ          

Gen. Janka na ulici Klicperova 
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2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

- nedaňové příjmy 

na § 2219, pol. 2132, ORJ 100 o 121 tis. Kč (C.6.) 

- ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ÚZ 35024, ORJ 120 o 6 056 tis. Kč (A.2.) 

              ÚZ 13351, ORJ 120 o 11 810 tis. Kč (A.3.) 

- neinvestiční přijaté transfery od krajů 

na pol. 4122, ORJ 120 o 7 812 tis. Kč (A.1.) 

na pol. 4122, ÚZ 161, ORJ 120 o 9 389 tis. Kč (A.5.) 

- běžné výdaje 

na § 2295, pol. 5193, ÚZ 161, ORJ 100, org. 9205 o 9 389 tis. Kč (A.5.) 

na § 6409, pol. 5909, ORJ 137 o 136 tis. Kč (C.2.) 

na § 6171, pol. 5166, ORJ 120 o 500 tis. Kč (C.4.) 

na § 5213, pol. 5139, ORJ 200 o 367 tis. Kč (C.5.) 

na § 2219, pol. 5168, ORJ 100 o 121 tis. Kč (C.6.) 

- kapitálové výdaje 

(C.1.) na ORJ 230, § 2212, pol. 6121, org. 3273 o 300 tis. Kč 

                               § 2321, pol. 6121, ÚZ 95, org. 7429 o 45 tis. Kč 

                                                                         org. 7091 o 288 tis. Kč 

                               § 3612, pol. 6121, org. 1018 o 16 175 tis. Kč 

                               § 2321, pol. 6121, org. 7257 o 4 000 tis. Kč 

                                                             org. 7355 o 1 500 tis. Kč 

                                                             org. 7319 o 3 000 tis. Kč 

                               § 2321, pol. 6121, ÚZ 95, org. 7362 o 1 000 tis. Kč 

                                                                         org. 7449 o 1 000 tis. Kč 

                                                                         org. 7090 o 931 tis. Kč 

                                                                         org. 7401 o 4 tis. Kč 

                                                                         org. 7384 o 9 tis. Kč 

                                                                         org. 7091 o 440 tis. Kč 

                              § 2310, pol. 6121, ÚZ 95, org. 7403 o 72 tis. Kč 

- neinvestiční transfery 

na § 3741, pol. 5336, ORJ 300, org. 4270 o 7 812 tis. Kč (A.1.) 

(A.2.) na ORJ 180, § 4350, pol. 5336, ÚZ 35024, org. 34 o 234 tis. Kč 

                               § 4357, pol. 5336, ÚZ 35024, org. 34 o 351 tis. Kč 

                               § 4350, pol. 5336, ÚZ 35024, org. 35 o 179 tis. Kč 

                               § 4357, pol. 5336, ÚZ 35024, org. 35 o 84 tis. Kč 

                               § 4350, pol. 5336, ÚZ 35024, org. 36 o 1 018 tis. Kč 
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                    § 4350, pol. 5336, ÚZ 35024, org. 37 o 659 tis. Kč 

                               § 4357, pol. 5336, ÚZ 35024, org. 37 o 330 tis. Kč 

                               § 4350, pol. 5336, ÚZ 35024, org. 38 o 479 tis. Kč 

                               § 4357, pol. 5336, ÚZ 35024, org. 38 o 162 tis. Kč 

                               § 4357, pol. 5336, ÚZ 35024, org. 39 o 248 tis. Kč 

                               § 4350, pol. 5336, ÚZ 35024, org. 40 o 630 tis. Kč 

                               § 4357, pol. 5336, ÚZ 35024, org. 40 o 312 tis. Kč 

                               § 4350, pol. 5336, ÚZ 35024, org. 41 o 942 tis. Kč 

                               § 4357, pol. 5336, ÚZ 35024, org. 43 o 428 tis. Kč 

(A.3.) na ORJ 180, § 4350, pol. 5336, ÚZ 13351, org. 34 o 290 tis. Kč 

                               § 4357, pol. 5336, ÚZ 13351, org. 34 o 583 tis. Kč 

                               § 4350, pol. 5336, ÚZ 13351, org. 35 o 283 tis. Kč 

                               § 4357, pol. 5336, ÚZ 13351, org. 35 o 133 tis. Kč 

                               § 4350, pol. 5336, ÚZ 13351, org. 36 o 2 776 tis. Kč 

                               § 4350, pol. 5336, ÚZ 13351, org. 37 o 1 470 tis. Kč 

                               § 4357, pol. 5336, ÚZ 13351, org. 37 o 783 tis. Kč 

                               § 4350, pol. 5336, ÚZ 13351, org. 38 o 919 tis. Kč 

                               § 4357, pol. 5336, ÚZ 13351, org. 38 o 299 tis. Kč 

                               § 4357, pol. 5336, ÚZ 13351, org. 39 o 59 tis. Kč 

                               § 4350, pol. 5336, ÚZ 13351, org. 40 o 1 731 tis. Kč 

                               § 4357, pol. 5336, ÚZ 13351, org. 40 o 598 tis. Kč 

                               § 4350, pol. 5336, ÚZ 13351, org. 41 o 1 204 tis. Kč 

                               § 4357, pol. 5336, ÚZ 13351, org. 43 o 654 tis. Kč 

          na ORJ 170, § 4358, pol. 5336, ÚZ 13351, org. 4241 o 28 tis. Kč 

- neinvestiční převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje 

(C.3.) na ORJ 120, § 6330, pol. 5347, ÚZ 7608, org. 502 o 600 tis. Kč 

                                                                             org. 505 o 42 tis. Kč 

                                                                             org. 507 o 100 tis. Kč 

- investiční převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje 

na § 6330, pol. 6363, ÚZ 6330, org. 617 o 1 200 tis. Kč (E.1.) 

                                                   org. 610 o 6 903 tis. Kč (E.2.) 

s n i ž u j í 

- běžné výdaje 

na § 3639, pol. 5122, ORJ 137 o 136 tis. Kč (C.2.) 

na § 4349, pol. 5909, ÚZ 7608, ORJ 180 o 742 tis. Kč (C.3.) 

na § 6310, pol. 5147, ORJ 120 o 500 tis. Kč (C.4.) 

(C.5.) na ORJ 200, § 5213, pol. 5137 o 167 tis. Kč 

                                            pol. 5169 o 200 tis. Kč 

- kapitálové výdaje 

(C.1.) na ORJ 230, § 6409, pol. 6901 o 300 tis. Kč 

                               § 2321, pol. 6121, ÚZ 95, org. 7414 o 333 tis. Kč 

                               § 2212, pol. 6121, org. 3272 o 170 tis. Kč 
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                   § 2271, pol. 6121, org. 3225 o 268 tis. Kč 

                               § 3322, pol. 6121, org. 8211 o 14 017 tis. Kč 

                               § 3639, pol. 6121, org. 8249 o 1 200 tis. Kč 

                               § 3745, pol. 6121, org. 5051 o 520 tis. Kč 

                               § 2321, pol. 6121, ÚZ 95, org. 7421 o 3 384 tis. Kč 

                                                             org. 7302 o 1 500 tis. Kč 

                                                             org. 7096 o 7 000 tis. Kč 

                               § 2310, pol. 6121, ÚZ 95, org. 7405 o 72 tis. Kč 

s n i ž u j e 

- účelová rezerva na předfinancování a spolufinancování projektů 

na § 6409, pol. 5901, ÚZ 6330, ORJ 120 o 1 200 tis. Kč (E.1.) 

                                                                  o 6 903 tis. Kč (E. 2.) 

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz (C.3.) 

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

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 7608, org. 502 o 600 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje 

na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 7608 o 600 tis. Kč 

Městský obvod Poruba (C.3.) 

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

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 7608, org. 505 o 42 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje 

na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 7608 o 42 tis. Kč 

Městský obvod Vítkovice (C.3.) 

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

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 7608, org. 507 o 100 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje 

na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 7608 o 100 tis. Kč 

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz (A.4.) 

- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ÚZ 13351 o 310 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje 

na § 43xx, pol. 5xxx, ÚZ 13351 o 310 tis. Kč 

Městský obvod Radvanice a Bartovice (E.1.) 

- zvýší investiční převody mezi statutárními městy a městskými obvody 

na § 6330, pol. 4251, ÚZ 6330, org. 617 o 1 200 tis. Kč 

- zvýší kapitálové výdaje 

na § 2212, pol. 6xxx, ÚZ 6330, org. 17xxxxx000000 o 1 200 tis. Kč 

Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky (E.2.) 

- zvýší investiční převody mezi statutárními městy a městskými obvody 

na § 6330, pol. 4251, ÚZ 6330, org. 610 o 6 903 tis. Kč 
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- zvýší kapitálové výdaje 

na § 3113, pol. 6xxx, ÚZ xxxxxxxxx, org. 17xxxxx000000 o 6 903 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.10.2020 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 31 
Zapojení úvěru ČS a.s. a prostředků odboru investičního k financování 
investičních akcí 
  
Usnesení číslo: 04971/RM1822/72 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

- kapitálové výdaje 

(C.1.) na ORJ 230, § 2212, pol. 6121, org. 3170 o 37 446 tis. Kč 

                               § 2219, pol. 6121, org. 3111 o 35 tis. Kč 

(F.1.) na ORJ 230, § 3322, pol. 6121, ÚZ 8123, org. 8211 o 43 000 tis. Kč 

                               § 3741, pol. 6121, ÚZ 8123, org. 8222 o 14 600 tis. Kč 

                               § 2219, pol. 6121, ÚZ 8123, org. 3275 o 74 500 tis. Kč 

                               § 2321, pol. 6121, ÚZ 8123, org. 7295 o 4 000 tis. Kč 

                                                                             org. 7091 o 6 000 tis. Kč 

         na ORJ 160, § 3392, pol. 6313, ÚZ 8123, org. 4259 o 57 596 tis. Kč 

z v y š u j e 

- financování 

na pol. 8123, ÚZ 8123, ORJ 120 o 199 696 tis. Kč (F.1.)               

s n i ž u j í 

- kapitálové výdaje 
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(C.1.) na ORJ 230, § 3639, pol. 6121, org. 8147 o 119 tis. Kč 

                               § 3745, pol. 6121, org. 5051 o 129 tis. Kč 

                               § 4357, pol. 6121, org. 6061 o 1 000 tis. Kč 

                               § 6409, pol. 6901 o 36 233 tis. Kč 

  

2) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

předložit zastupitelstvu města ke schválení rozpočtové opatření dle bodu 1) tohoto usnesení  

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 14.10.2020 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 32 
Zpráva o výsledku hospodaření statutárního města Ostravy za 1. pololetí 
roku 2020 (bez městských obvodů) 
  
Usnesení číslo: 04972/RM1822/72 

(zn.předkl.) 
07 

  
k usnesení č. 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

projednat Zprávu o výsledku hospodaření statutárního města Ostravy za 1. pololetí roku 2020 

(bez městských obvodů) 

  

2) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

předložit zastupitelstvu města k projednání Zprávu o výsledku hospodaření statutárního města 

Ostravy za 1. pololetí roku 2020 (bez městských obvodů) dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 14.10.2020 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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RM_M 33 
Žádost o úhradu promlčeného plnění za služby poskytnuté společnosti 
Ovanet a.s. statutárnímu městu Ostrava 
  
Usnesení číslo: 04973/RM1822/72 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
vyhovět žádosti společnosti Ovanet a.s., Hájkova 1100/13, 702 00 Ostrava-Přívoz,                  

IČO: 25857568, ze dne 8. 9. 2020 uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu o úhradu 

promlčeného plnění za služby ve výši 39.202,28 Kč bez DPH poskytnuté statutárnímu městu 

Ostrava v období 1/2017 - 7/2017, dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

 
RM_M 34 
Návrh na vydání předchozích souhlasů rady města s uzavřením 
nájemních smluv pro městský obvod Pustkovec a městský obvod 
Svinov 
  
Usnesení číslo: 04974/RM1822/72 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) vydává 

  
pro městský obvod Pustkovec, se sídlem Pustkovecká 64/47, 708 00 Ostrava 

předchozí souhlas s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem budovy č.p. 356, obč. vybavenost 

na pozemku  parc. č. 4407/2, zast. plocha a nádvoří, v k.ú. Pustkovec, obec Ostrava,             

ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřené tomuto městskému obvodu 

s 

TJ Sokol Pustkovec, z.s. 

se sídlem: Pustkovecká 356/103, Pustkovec, 708 00 Ostrava 

IČO: 447 41 171 

za účelem využití budovy sportovní haly pro sportovní účely, na dobu určitou delší 5-ti let, a to  

v souladu s ustanovením čl. 7, odst. (9) písmene u) bodu 4 Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, 

Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků 

  

2) vydává 

  
pro městský obvod Svinov, se sídlem Bílovecká 69/48, 721 00 Ostrava 

předchozí souhlas s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem části pozemku ve vlastnictví 

statutárního města Ostrava, svěřeného tomuto městskému obvodu, parc. č. 535/1, orná půda,         

o výměře 2.380 m2, v k.ú. Svinov, obec Ostrava 
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se 

Základní organizací Českého zahrádkářského svazu Sabinova Ostrava 

se sídlem: Jana Škody 191/7, Dubina, 700 30 Ostrava 

IČO: 712 23 274 

za účelem užívání zahrádek v rámci zřízení zahrádkářské osady, na dobu určitou delší 5-ti let,      

a to v souladu s ustanovením čl. 7, odst. (9) písmene u) bodu 4 Obecně závazné vyhlášky          

č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změna doplňků 

  

 
RM_M 35 
Návrh na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace 
z rozpočtu statutárního města Ostravy na Rekonstrukci Sportovního 
areálu Poruba - I. etapa 
  
Usnesení číslo: 04975/RM1822/72 

(zn.předkl.) 
45 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o uzavření dodatku č. 2 k  veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové dotace        

z rozpočtu statutárního města Ostravy ev. č. 0577/2020/ŠaS  mezi statutárním městem Ostravou 

a obchodní společností Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o., se sídlem Čkalovova 

6144/20, Ostrava-Poruba, PSČ 708 00, IČO 25385691, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

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

předložit bod 1)   tohoto usnesení k projednání zastupitelstvu města na jeho zasedání dne 

14.10.2020 

  

 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 14.10.2020 

 vedoucí odboru školství a sportu 

  
 

RM_M 36 
Návrh na úpravu Organizačního řádu magistrátu 
  
Usnesení číslo: 04976/RM1822/72 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 
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doplněk XI Organizačního řádu magistrátu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s účinností 

od 7.10.2020 

  

2) schvaluje 

  
doplněk XII Přílohy číslo 3 Organizačního řádu magistrátu dle přílohy č. 2 předloženého 

materiálu s účinností od 7.10.2020 

  

 
RM_M 37 
Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo v rámci stavby “Stavební úpravy 
objektu č.p. 75, ul. Střelniční” 
  
Usnesení číslo: 04977/RM1822/72 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2616/2019/OI/VZKÚ ze dne 4.9.2019 se zhotovitelem 

společností  INTOZA s.r.o., se sídlem Varšavská 1866/103, 709 00 Ostrava, IČO: 25873261, 

kterým se upravuje rozsah předmětu plnění, termín realizace a cena díla ve vztahu 

k vzniklým více pracím v rámci stavby “Stavební úpravy objektu č.p. 75, ul. Střelniční II“      

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 38 
Návrh na poskytnutí dotací z Programu na zachování a obnovu 
kulturních památek a významných městských staveb z rozpočtu 
statutárního města Ostravy a Výzvy č. 1 - Městské domy a industriální 
dědictví 
  
Usnesení číslo: 04978/RM1822/72 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí dotací z Programu na zachování a obnovu kulturních památek            

a významných městských staveb z rozpočtu statutárního města Ostravy žadatelům uvedeným 

podle pořadí v příloze č. 1 předloženého materiálu pod číslem žádosti 12, 7, 3, 11, 9, 10, 5, 15, 2 

v plné výši požadavků o dotaci  a  o  uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí účelových  
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dotací mezi statutárním městem Ostrava a shora uvedenými žadateli dle přílohy č. 1, 2, 3 a 4 

předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout  o  neposkytnutí  dotací  z  Programu na zachování a obnovu kulturních památek  

a významných městských staveb z rozpočtu statutárního města Ostravy žadatelům uvedeným 

podle pořadí v příloze č. 1 předloženého materiálu pod číslem žádosti 8, 13, 16, 6, 4, 17, 1, 14, 18 

a to z důvodů uvedených v příloze č. 4 předloženého materiálu 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

sníží běžné výdaje 

§ 3635, pol. 5166, ORJ 210                            o částku                         501 tis. Kč 

§ 6409, pol. 6901, ORJ 230                            o částku                       2 794 tis. Kč 

sníží neinvestiční transfery na 

§ 3322, pol. 5229, ORJ 210                            o částku                       2 000 tis. Kč 

zvýší neinvestiční transfery na 

§ 3322, pol. 5213, ORJ 210                            o částku                       3 035 tis. Kč 

§ 3322, pol. 5212, ORJ 210                            o částku                       2 260 tis. Kč 

  

4) ukládá 

  
náměstkyni primátora Mgr. Zuzaně Bajgarové 

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

bod 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. arch. Cyril Vltavský, MPA, T: 14.10.2020 

 vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu 
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RM_M 39 
Návrh na záměr pronájmu části užitného prostoru v kolektorech         
pro ukládání inženýrských sítí na územní města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 04979/RM1822/72 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru pronájmu části užitného prostoru o celkové výměře 245,80 m3 v kolektorech          

ve vlastnictví statutárního města Ostrava, u kterých vykonává správu společnost Ostravské 

komunikace, a.s., a to: 

1. kolektor “Nová Ves - Svinov”, mezi šachtami K3 - K8 lávka 16, o výměře 18,20 m3 

2. kolektor “Nová Ves - Svinov, mezi šachtami K3 - K8 lávka 17, o výměře 9,10 m3 

3. kolektor ”Nová Ves - Svinov”, mezi šachtami K8 - K10 lávka 16, o výměře 16,00 m3 

4. kolektor “Nová Ves - Svinov”, mezi šachtami K16 - K17 lávka 9, o výměře 2,30 m3 

5. kolektor “Nová Ves - Svinov”, mezi šachtami K17 - K19 lávka 8, o výměře 7,80 m3 

6. kolektor “Nová Ves - Svinov”, mezi šachtami K19 - K26 lávka 8, o výměře 19,70 m3 

7. kolektor “Nová Ves - Svinov, mezi šachtami K15 - K16 lávka 12, o výměře 14,30 m3 

8. kolekor “Nová Ves - Svinov”, mezi šachtami K16 - K19 lávka 13, o výměře 16,10 m3 

9. kolektor “Frýdlantské mosty”, mezi šachtami K1 - K2, K11 - K12 lávka 1, o výměře 4,10 m3 

10. kolektor “Frýdlantské mosty”, mezi šachtami K1 - K2, K11 - K12 lávka 2, o výměře 4,10 m3 

11. kolektor “Frýdlantské mosty”, mezi šachtami K1-K2, K11 - K12 lávka 3, o výměře 4,10 m3 

12. kolektor “Frýdlantské mosty”, mezi šachtami K2 - K5 lávka 1, o výměře 10,00 m3 

13. kolektor “Frýdlantské mosty”, mezi šachtami K5 - K13 lávka 1, o výměře 5,10 m3 

14. kolektor “Frýdlanstké mosty”, mezi šachtami K5 - K10 lávka 1, o výměře 16,60 m3 

15. kolektor Frýdlantské mosty”, mezi šachtami K14 - K15 lávka 1, o výměře 5,00 m3 

16. kolektor “Frýdlantské mosty”, mezi šachtami K11 - K12 lávka 1, o výměře 3,40 m3 

17. kolektor “Frýdlantské mosty”, mezi šachtami K1 - K2 lávka 10, o výměře 1,80 m3 

18. kolektor “Frýdlantské mosty”, mezi šachtami K11 - K12 lávka 3,o výměře 1,30 m3 

19. kolektor “Frýdlantské mosty”, mezi šachtami K1 - K13 lávka 11 a lávka 2, o výměře 5,00 m3 

20. kolektor “Frýdlantské mosty”, mezi šachtami K14 - K15 lávka 4, o výměře 1,30 m3 

21. kolektor “Frýdlantské mosty”, mezi šachtami K5 - K10 lávka 4, o výměře 11,30 m3 

22. kolektor “Poděbradova”, mezi šachtami K4 - K6, o výměře 14,80 m3 

23. kolektor “Hrušovské mosty”, šachta K4, o výměře 1,20 m3 

24. kolektor” Nová Ves - Svinov”, mezi šachtami K1 - K26, o výměře 12,31 m3 

25. kolektor “Centrum”, mezi šachtami K1 - K4, o výměře 4,68 m3 

26. kolektor “Centrum”, mezi šachtami K1 - K4, o výměře 4,40 m3 

27. kolektor “Frýdlantské mosty”, mezi šachtami K1 - K3 lávka 3, o výměře 4,92 m3 

28. kolektor “Frýdlantské mosty”, mezi šachtami K3 - K5 lávka 2, o výměře 2,48 m3 

29. kolektor “Frýdlantské mosty”, mezi šachtami K5 - K10 lávka 1, o výměře 8,32 m3 

30. kolektor “Frýdlantské mosty”, mezi šachtami K1 - K9, o výměře 13,44 m3 

31. kolektor “Frýdlantské mosty”, mezi šachtami K9 - K10, o výměře 1,71 m3 

32. kolektor “Poděbradova”, mezi šachtami K7 - K8 prostupy 59 a 64, o výměře 0,94 m3 

v pozemcích v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, v 

k.ú. Hrušov, obec Ostrava a v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava, 
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dle přílohy č. 2/1 - č.2/9 předloženého materiálu, 

 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
RM_M 40 
Úhrada nároku za bezesmluvní užívání části pozemku v k.ú. Hrušov 
včetně přípisu 
  
Usnesení číslo: 04980/RM1822/72 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s úhradou nároku ve výši 1 500 Kč společnosti 1. Reality Tradeslav s.r.o., IČO: 277 68 066, 

sídlem Jana Šoupala 1597/3, 708 00  Ostrava-Poruba, za bezesmluvní užívání části pozemku 

parc. č. 983/1, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 20 m2, k. ú. Hrušov, obec Ostrava, za období 

od 06.10.2017 do 06.10.2020, z důvodu dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
o zaslání přípisu společnosti 1. Reality Tradeslav s.r.o., IČO: 277 68 066, se sídlem Jana Šoupala 

1597/3, 708 00  Ostrava-Poruba, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 41 
Návrh na souhlas s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 
služebnosti cyklistické stezky ve vlastnictví statutárního města Ostravy 
v pozemku ve vlastnictví ČEZ Energetické služby s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 04981/RM1822/72 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

služebnosti cyklistické stezky na pozemku parc. č. 3638/1 - vodní plocha, zamokřená plocha        

v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, s vlastníkem: 

ČEZ Energetické služby, s.r.o., 

se sídlem Výstavní 1144/103, Vítkovice, 703 00 Ostrava, 

IČO: 27804721 
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dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 43 
Poskytnutí bezúročných zápůjček za účelem předfinancování výdajů  
na pořízení kotlů v rámci dotačního programu “Kotlíkové dotace            
v Moravskoslezském kraji - 3. výzva” 
  
Usnesení číslo: 04982/RM1822/72 

(zn.předkl.) 
80 

  
k usnesení č. 01607/RM1822/25 
k usnesení č. 0421/ZM1822/7 
k usnesení č. 01978/RM1822/29 
k usnesení č. 02183/RM1822/32 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí bezúročné zápůjčky ve  výši 200 000 Kč fyzické osobě uvedené          

ve smlouvě v příloze č. 1 předloženého materiálu za účelem předfinancování výdajů na pořízení 

nového zdroje vytápění v rámci dotačního programu “Kotlíkové dotace v Moravskoslezském 

kraji - 3. výzva” a o uzavření příslušné smlouvy o zápůjčce dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu mezi statutárním městem Ostrava a shora uvedenou fyzickou osobou 

  

2) ukládá 

  
náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., MBA, T: 14.10.2020 

 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 

  
 

RM_M 44 
Udělení předchozího souhlasu zřizovatele s přijetím nadačního 
příspěvku do majetku Domova Korýtko, příspěvkové organizace, IČO 
70631867, se sídlem Petruškova 2936/6, 700 30 Ostrava - Zábřeh 
  
Usnesení číslo: 04983/RM1822/72 

(zn.předkl.) 
41 

  
Rada města 
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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 nadačního 

příspěvku do vlastnictví Domova Korýtko, příspěvkové organizace, IČO 70631867, se sídlem 

Petruškova 2936/6, 70030 Ostrava - Zábřeh, ve výši 44.758,00 Kč na realizaci projektu 

Multimediální stánek pro seniory v Domově Korýtko 

  

2) ukládá 

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

vystavit za zřizovatele předchozí souhlas zřizovatele k nabytí nadačního příspěvku                     

dle bodu 1)  tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Zdeněk Živčák, MPA, T: 09.10.2020 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
 

RM_M 45 
Informace o vyřízení dotazů člena zastupitelstva města Mgr. Václava 
Kubína, vznesených na 16. zasedání zastupitelstva města dne 16.9.2020 
  
Usnesení číslo: 04984/RM1822/72 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) bere na vědomí 

  
informaci o vyřízení dotazů člena zastupitelstva města Mgr. Václava Kubína, vznesených        

na 16. zasedání zastupitelstva města dne 16.9.2020 

  

2) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

předložit zastupitelstvu města informaci dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, MPA, T: 14.10.2020 

 vedoucí odboru legislativního a právního 
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RM_M 46 
Žádost o částečné prominutí dluhu ve věci odtahu vozidla tovární          
zn. NISSAN 
  
Usnesení číslo: 04985/RM1822/72 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
žádost XXXXXX XXXXX, nar. XXXX, bytem XXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX, 

o částečné prominutí dluhu za provedený odtah vozidla tovární značky NISSAN, RZ XXX 

XXXXXdle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o částečném neprominutí dluhu XXXXXX XXXXX, nar. XXXX, bytem XXXX 

XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX, za odtah vozidla tovární značky NISSAN, RZ XXX 

XXXX dle přílohy č. 2 předloženého materiálu za období od 15.03.2020 do zaplacení               

dle důvodové zprávy a o zaslání sdělení s výzvou  dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

předložit zastupitelstvu města konanému dne 14.10.2020 návrh dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení 

k projednání 

  

 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, MPA, T: 14.10.2020 

 vedoucí odboru legislativního a právního 

  
 

RM_M 47 
Zmocnění k prezentaci 
  
Usnesení číslo: 04986/RM1822/72 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření dohody o plné moci s JUDr. Oldřichem Benešem, advokátem se sídlem Mojmírovců 

41, Ostrava - Mariánské Hory 709 00, IČO: 66216851, a to dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 
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RM_M 49 
Návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene a dohody              
o zrušení smlouvy o zřízení věcného břemene 
  
Usnesení číslo: 04987/RM1822/72 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně vlastníka zřídit věcné břemeno na zřízení a provozování inženýrské sítě k pozemkům: 

• parc. č. 276/1 - ostatní plocha, jiná plocha, 

• parc. č. 276/2 - ostatní plocha, jiná plocha, 

• parc. č. 276/9 - ostatní plocha, jiná plocha, 

• parc. č. 3350/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

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

• parc. č. 3380/30 - ostatní plocha, manipulační plocha, 

• parc. č. 3457/1 - ostatní plocha, neplodná půda, 

• parc. č. 3457/3 - zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště, 

• parc. č. 3457/10 - ostatní plocha, neplodná půda, 

• parc. č. 3457/21 - ostatní plocha, neplodná půda, 

• parc. č. 3457/37 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

• parc. č. 3457/41 - ostatní plocha, neplodná půda, 

• parc. č. 3457/46 - ostatní plocha, neplodná půda, 

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

• parc. č. 4246/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

• parc. č. 4246/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

• parc. č. 4246/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

• parc. č. 4246/7 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

• parc. č. 4246/8 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

• parc. č. 4246/9 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

• parc. č. 4246/13 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

• parc. č. 4246/27 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

• parc. č. 4246/29 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

• parc. č. 4246/31 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

• parc. č. 4246/32 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

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

s oprávněným: 

Veolia Energie ČR, a.s. 

28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 

IČO 451 93 410 

dle přílohy č. 4 přeloženého materiálu 
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RM_MZP 1 
Firemní školka města Ostravy, p.o. - potvrzení Jany Madecké ve funkci 
ředitelky organizace pro další funkční období a návrh na vyhlášení 
konkursu na pracovní místo ředitele/ředitelky Firemní školky města 
Ostravy, p.o. na dobu určitou 
  
Usnesení číslo: 04988/RM1822/72 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
hodnotící zprávu komise pro periodické hodnocení ředitelky organizace Firemní školka města 

Ostravy, p.o. dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
potvrdit Janu Madeckou ve funkci ředitelky Firemní školky města Ostravy, p.o. pro další funkční 

období od 1. 7.2021   

  

3) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

vystavit za zřizovatele Oznámení zřizovatele o pokračování výkonu funkce ředitelky dle přílohy 

č. 2 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 12.10.2020 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
4) schvaluje 

  
návrh na vyhlášení konkursního řízení na obsazení místa ředitele/ky Firemní školky města 

Ostravy, příspěvkové organizace na dobu určitou po dobu mateřské dovolené, dovolené 

a rodičovské dovolené současné ředitelky, včetně zveřejnění oznámení o konkursu, dle přílohy 

č. 3 předloženého materiálu 

  

5) ukládá 

  
odboru strategického rozvoje Magistrátu města Ostravy 

zajistit vyhlášení konkursního řízení na obsazení místa ředitele/ky Firemní školky města 

Ostravy, příspěvkové organizace na dobu určitou dle předloženého materiálu 
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 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 06.11.2020 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
6) schvaluje 

  
návrh na sestavení konkursní komise v počtu 7 členů dle důvodové zprávy předloženého 

materiálu 

  

7) pověřuje 

  
funkcí tajemníka konkursní komise Ing. Janu Krátkou, odbor strategického rozvoje Magistrátu 

města Ostravy, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 1 
Zadání zpracování investičního záměru “Most na ul. Závodní               
přes železniční a tramvajovou trať v Ostravě - Vítkovicích” 
  
Usnesení číslo: 04989/RM1822/72 

(zn.předkl.) 
09 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a o uzavření smlouvy na zpracování investičního 

záměru akce ”Most na ul. Závodní přes železniční a tramvajovou trať v Ostravě-Vítkovicích”  

za cenu 285 000,- Kč bez DPH dle přílohy č. 1 předloženého materiálu mezi Statutárním městem 

Ostrava a společností DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 

Ostrava, IČO 42767377 

  

 
RM_VZ 2 
Provedení odstranění závad vyplývajících z revizní zprávy elektrického 
zařízení budovy “Y” v areálu Wattova 
  
Usnesení číslo: 04990/RM1822/72 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu firmě Koskarek Kity Mat s.r.o., Nová 349,             

735 51 Bohumín, IČO 27814394, za  cenu nejvýše přípustnou 202 191,- Kč bez DPH 
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2) zmocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy 

k podpisu  objednávky dle bodu 1)  tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. René Bartoš, T: 15.10.2020 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

RM_VZ 3 
Vystavení objednávky na roční pronájem licence SW UiPath vůči spol. 
Techstra s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 04991/RM1822/72 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a vystavení objednávky na roční pronájem licence SW 

UiPath vůči spol. Techstra s.r.o., se sídlem Velkopřevorské náměstí 488/5, Malá Strana,            

118 00 Praha 1 , IČO: 06696236 za cenu nejvýše přípustnou 136 000,- Kč bez DPH 

dle důvodové zprávy předloženého materiálu   

  

2) ukládá 

  
vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu 

zabezpečit veškeré úkony spojené s realizací bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, T: 30.10.2020 

 vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu 

  
 

RM_VZ 4 
Vystavení objednávky na nákup projektoru vůči spol. AUTOCONT a.s. 
  
Usnesení číslo: 04992/RM1822/72 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a vystavení objednávky na nákup projektoru             

a objektivu vůči společnosti AUTOCONT a.s. se sídlem: Hornopolní 3322/34, Moravská 

Ostrava,  
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702 00 Ostrava , IČO: 04308697 za cenu nejvýše přípustnou 118 312,- Kč bez DPH 

dle důvodové zprávy předloženého materiálu   

  

2) ukládá 

  
vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu 

zabezpečit veškeré úkony spojené s realizací bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, T: 30.10.2020 

 vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu 

  
 

RM_VZ 5 
Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě na vytvoření projektových 
dokumentací, výkonu autorského dozoru, poskytnutí inženýringu          
a licence k projektu “KONCERTNÍ HALA MĚSTA OSTRAVY” 
  
Usnesení číslo: 04993/RM1822/72 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě na vytvoření projektových dokumentací, výkonu 

autorského dozoru, poskytnutí inženýringu a licence k projektu “KONCERTNÍ HALA MĚSTA 

OSTRAVY”, ev. č. 2524/2020/OI, ze dne 24.09.2020 dle Přílohy č.1 předloženého materiálu,  

na podkladě něhož dochází k navýšení ceny nejvýše přípustné na 174.037.500,00Kč 

(slovy:stosedmdesátčtyřimiliónytřicetsedmtisícpětset korun českých) bez DPH, a to                

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

a zhotoviteli STEVEN HOLL ARCHITECT, P.C., DOS ID: 1409928, DOMESTIC 

PROFESSIONAL CORPORATION, se sídlem 450 WEST 31. ST 11 TH FL, NEW YORK, 

NEW YORK, 10001, USA a Architecture Acts s.r.o., IČO: 03620620, se sídlem Raisova 409/8, 

Bubeneč, 160 00  Praha 6, ČR,  vše z důvodů uvedených v důvodové zprávě předloženého 

materiálu a oznámení o změně dle přílohy č. 3 a právního stanoviska dle přílohy č. 4 

předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 6 
Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu na provedení opravy 
vnitřního zdiva v objektu č. p. 327, v podnikatelském areálu Mošnov 
  
Usnesení číslo: 04994/RM1822/72 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
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1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu firmě WIMAX-STAV s. r. o., se sídlem Karasova 

1130/23, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČO: 01892878, na provedení opravy vnitřního zdiva 

v objektu č. p. 327, v podnikatelském areálu Mošnov, a to za cenu nejvýše přípustnou ve výši 

280 728,- Kč bez DPH 

  

2) svěřuje 

  
pravomoc Magistrátu města Ostravy, 

aby prostřednictvím vedoucího odboru hospodářské správy podepsal objednávku dle bodu 1) 

tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. René Bartoš, T: 19.10.2020 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

RM_VZ 7 
Vystavení objednávky na dodávku 50 kusů tiskáren HP LaserJet Pro 
M404dn od společnosti Vidaron a.s. 
  
Usnesení číslo: 04995/RM1822/72 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a vystavení objednávky na dodávku 50 kusů 

tiskáren HP LaserJet Pro M404dn od spol. Vidaron a.s., se sídlem Rudé armády 651/19a, 

Hranice, 733 01 Karviná, IČO: 28633652 za cenu nejvýše přípustnou 199 000,- Kč bez DPH 

dle důvodové zprávy předloženého materiálu   

  

2) ukládá 

  
vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu 

zabezpečit veškeré úkony spojené s realizací bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, T: 30.10.2020 

 vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu 
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RM_VZ 8 
Vystavení objednávky na dodávku 35 kusů tiskáren čárových kódů      
od společnosti Mironet.cz a.s. 
  
Usnesení číslo: 04996/RM1822/72 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a vystavení objednávky na dodávku 35 kusů tiskáren 

čárových kódů od spol. Mironet.cz a.s., se sídlem Nad Kajetánkou 1478/26, 169 00 Praha 6, 

IČO: 28189647 za cenu nejvýše přípustnou 238 297,50 Kč bez DPH dle důvodové 

zprávy předloženého materiálu   

  

2) ukládá 

  
vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu 

zabezpečit veškeré úkony spojené s realizací bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, T: 30.10.2020 

 vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu 

  
 

RM_VZ 9 
Vystavení objednávky na nákup 50 ks 24” monitorů vůči spol.            
OVANET a.s. 
  
Usnesení číslo: 04997/RM1822/72 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a vystavení objednávky na nákup 50 ks 24” monitorů 

vůči společnosti OVANET a.s., se sídlem Hájkova 1100/13, Přívoz, 702 00 Ostrava,            

IČO: 25857568 za cenu nejvýše přípustnou 148 661,- Kč bez DPH dle důvodové 

zprávy předloženého materiálu   

  

2) ukládá 

  
vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu 

zabezpečit veškeré úkony spojené s realizací bodu 1) tohoto usnesení 
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 Vyřizuje: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, T: 30.10.2020 

 vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu 

  
 

RM_VZ 10 
Veřejná zakázka “Blok Nové Lauby”, poř. č. 115/2020 
  
Usnesení číslo: 04998/RM1822/72 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 04400/RM1822/64 
k usnesení č. 04643/RM1822/67 
k usnesení č. 04872/RMm1822/13 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
vyzvat účastníky zadávacího řízení, kteří podali žádost o účast a prokázali splnění kvalifikace 

k podání nabídek k nadlimitní veřejné zakázce zadávané v užším řízení dle § 58 zákona 

č.  134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pod názvem 

“Blok Nové Lauby” 

  

 
RM_VZ 12 
Veřejná zakázka “Demolice objektu p.č. 716, Výškovice”, poř. č. 
142/2020 
  
Usnesení číslo: 04999/RM1822/72 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

objektu p.č. 716, Výškovice”, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, se společností: 

DAV, a.s. 

se sídlem: Zengrova 510/19, Vítkovice, 703 00  Ostrava 

IČO: 00575381 

za cenu nejvýše přípustnou 2.648.578,43 Kč bez DPH 
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RM_M 48 
Metodika pro sestavování návrhu rozpočtu statutárního města Ostravy 
(bez městských obvodů) na rok 2021 
  
Usnesení číslo: 05000/RM1822/72 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
harmonogram prací při přípravě návrhu rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2021       

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

a) vyhradit si dle ustanovení § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)       

ve znění pozdějších předpisů pravomoc schválit Metodiku pro sestavování návrhu rozpočtu 

statutárního města Ostravy (bez městských obvodů) na rok 2021 

b) schválit Metodiku pro sestavování návrhu rozpočtu statutárního města Ostravy               

(bez městských obvodů) na rok 2021 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

předložit zastupitelstvu města body 2a) a 2b) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 14.10.2020 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

• Tisková oprava - 
Tisková oprava usnesení čís. 04934/RM1822/71 ze dne 29.9.2020 bodu 2) 
 

(zn.předkl.) 
90 

  
k usnesení č. 04934/RM1822/71 
  
Rada města 

  
1) Chybné znění: 

  
“Rada města 
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2) rozhodla 

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

koncentrace prachových částic v ovzduší na území statutárního města Ostravy v návaznosti      

na nadlimitní čištění, včetně jeho vyhodnocení, v rozsahu přílohy č. 1 předloženého materiálu  

se společností: 

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě 

Sídlo: Partyzánské náměstí 2633/7, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava 

IČO: 44994575 

za cenu nejvýše přípustnou 485.950,- Kč bez DPH” 

  

2) Správné znění: 

  
“Rada města 

2) rozhodla 

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

koncentrace prachových částic v ovzduší na území statutárního města Ostravy v návaznosti        

na nadlimitní čištění, včetně jeho vyhodnocení, v rozsahu přílohy č. 1 předloženého materiálu  

se společností: 

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě 

Sídlo: Partyzánské náměstí 2633/7, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava 

IČO: 71009396 

za cenu nejvýše přípustnou 485.950,- Kč bez DPH” 

  

 
 


