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Přehled usnesení rady m ěsta dle čísel ze dne: 13.10.2020  
  
Číslo usnesení  
  

Materiál  Název zn.předkl.  

05001/RM1822/73 RM_M 0 Schválení programu 73. schůze rady města konané 
dne 13.10.2020 

35 

05002/RM1822/73 RM_M 1 Souhlas s podáním žádosti o dotaci v rámci 
Programu na podporu poskytování sociálních 
služeb pro rok 2021 financovaný z kapitoly 313 – 
MPSV státního rozpočtu pro poskytovatele 
sociálních služeb 

50 

05003/RM1822/73 RM_M 2 Návrh na předání vodohospodářských staveb 
do nájmu spol. Ostravské vodárny a kanalizace a.s. 

08 

05004/RM1822/73 RM_M 3 Návrh přijetí budoucího daru a uzavření smlouvy 
o budoucí smlouvě darovací s H-Zone, s.r.o. 

08 

05005/RM1822/73 RM_M 4 Ukončení projektu Zprostředkující subjekt ITI 
ostravské aglomerace II. 

21 

05006/RM1822/73 RM_M 6 Zrušení usnesení č. 04846/RMm1822/13 ze dne 
25. 9. 2020 

01 

05007/RM1822/73 RM_M 7 Žádost o mimořádnou dotaci spolku Veteráni FC 
Vítkovice, z. s. 

91 

05008/RM1822/73 RM_M 8 Návrh na uzavření nájemní smlouvy v k. ú. Poruba 08 
05009/RM1822/73 RM_M 9 Návrh na záměr města neprodat nemovité věci 

v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava a návrh 
na jejich svěření městskému obvodu 

08 

05010/RM1822/73 RM_M 10 Návrh na vydání předchozího souhlasu rady města 
s uzavřením nájemní smlouvy pro městský obvod 
Mariánské Hory a Hulváky 

08 

05011/RM1822/73 RM_M 11 Všeobecné podmínky pro uzavírání nájemních 
smluv k nově vybudovaným bytům SMO 
a stanovení minimální výše nájemného v bytech 
na ul. Husova 1591/7, Veleslavínova 1591/17 
a Střelniční 75/8, Ostrava - Moravská Ostrava 

08 

05012/RM1822/73 RM_M 12 Udělení předchozího souhlasu s nabytím daru 
do vlastnictví Střediska volného času Korunka, 
Ostrava - Mariánské Hory, p.o. 

42 

05013/RM1822/73 RM_M 13 Přijetí účelové investiční dotace v celkové výši 
700 tis. Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje 
na úhradu nákladů spojených s vybudováním 
Památníku válečným veteránům a uzavření 
příslušné smlouvy na straně příjemce 

01 

05014/RM1822/73 RM_M 14 Nabytí psů dlouhodobě umístěných v útulku 
pro psy v Ostravě - Třebovicích, jejich 
přivlastněním dle § 1045 odst. 1 občanského 
zákoníku 

80 

05015/RM1822/73 RM_M 15 Podání žádosti o dotaci pro projekt „Energetické 
úspory v BD Fügnerova 6” v rámci Integrovaného 
regionálního operačního programu 

50 
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05016/RM1822/73 RM_M 16 Návrh na uzavření „Smluv o zřízení služebností” 
v souvislosti se stavbou „Kanalizace Hrušov 
osady” 

05 

05017/RM1822/73 RM_M 17 Návrh na souhlas s dočasným odnětím pozemku 
ze zemědělského půdního fondu v k. ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava, návrh na záměr města 
pronajmout části pozemků v k. ú. Polanka 
nad Odrou, obec Ostrava 

08 

05018/RM1822/73 RM_M 18 Žádost Českého rybářského svazu, z. s., 
na poskytnutí finančních prostředků z Fondu 
životního prostředí 

80 

05019/RM1822/73 RM_M 19 Návrh na záměr města pronajmout část pozemku 
v k. ú. Kunčice nad Ostravicí, obec Ostrava 

08 

05020/RM1822/73 RM_M 20 Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě 
o zřízení služebnosti pro fyzickou osobu 

08 

05021/RM1822/73 RM_M 21 Kácení dřevin na pozemcích ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy 

84 

05022/RM1822/73 RM_M 22 Návrh na záměr pronájmu části pozemku v k. ú. 
Svinov, obec Ostrava Návrh na záměr pronájmu 
části pozemku v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava 

08 

05023/RM1822/73 RM_M 23 Neprominutí dluhu a předžalobní výzva 28 
05024/RM1822/73 RM_M 24 Návrh na souhlas s umístěním vedení VN včetně 

optického kabelu a komunikační sítě, uzavření 
smluv o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene-služebností k pozemkům ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, 
a.s., Vodafone Czech Republic a.s. 

08 

05025/RM1822/73 RM_M 25 Zapojení SMO do projektu Pedagogické fakulty 
Ostravské univerzity „Výtvarná kultura v Ostravě 
(1989-2020)” 

87 

05026/RM1822/73 RM_M 26 Vystavení objednávky na nákup termogenerátorů 
a dezinfekce 

01 

05027/RM1822/73 RM_M 27 Úprava rozpočtu 07 
05028/RM1822/73 RM_M 28 Schválení financování projektu „Multifunkční 

učebna pro přírodní vědy a technické řemeslné 
obory pro ZŠ Proskovice” (dotace z výzvy č. 47 
z Integrovaného regionálního operačního 
programu 2014-2020) 

50 

05029/RM1822/73 RM_M 29 Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě příkazní v rámci 
stavby „Rekonstrukce objektu Husova 7” 

05 

05030/RM1822/73 RM_M 30 Návrh na vydání předchozího souhlasu rady města 
s uzavřením nájemní smlouvy na část nebytového 
prostoru pro městský obvod Ostrava - Jih 

08 

05031/RM1822/73 RM_M 31 Návrh na naložení s neupotřebitelným majetkem 
v užívání Magistrátu města Ostravy 

84 

05032/RM1822/73 RM_M 32 Schválení podání žádosti o podporu z Národního 
programu Životní prostředí pro projekt „Ostravou 
na alternativní pohon III” 

38 
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05033/RM1822/73 RM_M 33 Úhrada za dálkové kreditování frankovacích strojů 84 
05034/RM1822/73 RM_M 34 Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 

č. 0742/2020/OI/VZKÚ ze dne 05.03.2020 
na realizaci stavby „Oprava vodovodu 
v ul. Na Milířích” 

05 

05035/RM1822/73 RM_M 35 Návrh na uzavření „Nájemní smlouvy” 
v souvislosti se stavbou „Prodloužení sběrače B 
do Radvanic” zahrnutou do kapitálového rozpočtu 
statutárního města Ostravy 

05 

05036/RM1822/73 RM_M 36 Návrh na zaslání sdělení o naplnění podmínek 
u dílčích pohledávek č. 3 a č. 4 insolvenčnímu 
správci, úhrada závazku do majetkové podstaty 
dlužníka a návrh na provedení zápočtu vzájemných 
pohledávek a závazků 

28 

05037/RM1822/73 RM_M 37 Udělení předchozího souhlasu zřizovatele 
s podáním žádosti o nadační příspěvek Nadace 
ČEZ, IČO 26721511, se sídlem 
Duhová 1531/3,140 00 Praha 4 - Michle 
do majetku příspěvkové organizace Domov 
pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, 
IČO 70631816, Bohumínská 1056/71, 710 00 
Ostrava 

41 

05038/RM1822/73 RM_M 38 Udělení předchozího souhlasu zřizovatele 
s podáním žádosti o nadační příspěvek Nadace 
ČEZ, IČO 26721511, se sídlem 
Duhová 1531/3,140 00 Praha 4 - Michle 
do majetku příspěvkové organizace Domov 
Magnolie, Ostrava-Vítkovice, příspěvková 
organizace, IČO 70631859, se sídlem 
Sirotčí 474/56, 703 00 Ostrava - Vítkovice 

41 

05039/RM1822/73 RM_M 39 Návrh na navýšení počtu zaměstnanců 
příspěvkovým organizacím v oblasti sociální péče 

86 

05040/RM1822/73 RM_M 40 Předchozí souhlas rady města k nabytí nemovitostí 
do majetku města 

89 

05041/RM1822/73 RM_M 41 Návrh na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo 
č. 2747/2019/KVA/VZKÚ - veřejná zakázka 
„Koncepce rozvoje kultury SMO”, 
poř. č. 151/2019 

87 

05042/RM1822/73 RM_M 42 Návrh na zrušení usnesení č. 04981/RM1822/72 
ze dne 6. 10. 2020 Návrh na uzavření Smlouvy 
o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a budoucí 
smlouvy o výpůjčce cyklistické stezky 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy 
v pozemku ve vlastnictví ČEZ Energetické služby 
s.r.o. 

08 
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05043/RM1822/73 RM_M 43 Návrh na udělení plné moci k zastupování 
statutárního města Ostrava, jakožto vedlejšího 
účastníka řízení, v řízení vedeném u Ústavního 
soudu 

28 

05044/RM1822/73 RM_MZP 1 Návrh na jmenování konkursní komise na obsazení 
místa ředitele/ky organizace Firemní školka města 
Ostravy, příspěvková organizace 

38 

05045/RM1822/73 RM_MZP 2 Projednání vybraných bodů mimořádné valné 
hromady obchodní společnosti Společnost 
pro využití letiště Ostrava-Mošnov, a.s. 

28 

05046/RM1822/73 RM_VZ 1 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 
na provedení opravy sociálního zařízení v objektu 
na ulici Mariánskohorská 586/31, Ostrava 

84 

05047/RM1822/73 RM_VZ 2 Veřejná zakázka „Revitalizace okolí řeky 
Ostravice (Havlíčkovo nábřeží): Stavba č. 3”, 
poř. č. 151/2020 

05 

05048/RM1822/73 RM_VZ 3 Veřejná zakázka „Cyklistická trasa U a SSZ 
Výškovická x Pavlovova”, poř. č. 152/2020 

05 

05049/RM1822/73 RM_VZ 5 VZMR na dodávku programového vybavení 
a poskytování služeb technické podpory provozu 
společností VERA, spol. s r.o. 

83 

05050/RM1822/73 RM_VZ 6 Veřejná zakázka „Rozšíření ul. Hlučínské 
před křižovatkou s ul. Slovenskou”, 
poř. č. 153/2020 

05 

  
Materiály, které byly staženy: 
  

Materiál  
  

Název zn.předkl.  

 RM_VZ 4 Vystavení objednávky na dodávku hlasovacího 
a konferenčního zařízení H.E.R vůči dodavateli 
Zdeněk Němec 

83 

 RM_M 5 Návrh nekoupit pozemek v k. ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava 

08 
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RM_M 0 
Schválení programu 73. sch ůze rady m ěsta konané dne 13.10.2020 
  
Usnesení číslo: 05001/RM1822/73 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

program 73. schůze rady města konané dne 13.10.2020 

  
 

RM_M 1 
Souhlas s podáním žádosti o dotaci v rámci Programu  na podporu 
poskytování sociálních služeb pro rok 2021 financov aný z kapitoly 313 –
MPSV státního rozpo čtu pro poskytovatele sociálních služeb 
  
Usnesení číslo: 05002/RM1822/73 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s podáním žádosti městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky o dotaci v rámci Programu 
na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2021 financovaný z kapitoly 313 – MPSV 
státního rozpočtu prostřednictvím souhrnné žádosti statutárního města Ostravy, dle důvodové 
zprávy předloženého materiálu 

  
2) žádá 
  

městský obvod Mariánské Hory a Hulváky 
o zajištění veškerých úkonů potřebných pro podání souhrnné žádosti statutárním městem 
Ostrava v souladu s vyhlášenými Podmínkami dotačního programu na podporu poskytování 
sociálních služeb a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu 
pro rok 2021 

  
 Vyřizuje: Mgr. Patrik Hujdus, T: 20.11.2020
 starosta městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky 
  

 
RM_M 2 
Návrh na p ředání vodohospodá řských staveb do nájmu spol. Ostravské 
vodárny a kanalizace a.s. 
  
Usnesení číslo: 05003/RM1822/73 

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

o předání vodohospodářských staveb ve vlastnictví statutárního města Ostrava v celkové 
pořizovací ceně 23.142.793,73 Kč v rámci Koncesní smlouvy ev. č. 05691/2000/LPO ze dne 
22. 12. 2000 ve znění pozdějších dodatků do nájmu společnosti Ostravské vodárny a kanalizace 
a.s. 

I. Dokončené investiční akce statutárního města Ostrava v celkové pořizovací 
ceně 22.404.309,05 Kč 
- Kanalizace DN 800 délky 359,00 m, DN 600 délky 75,1 m a DN 500 délky 18,5 m tj. celkové 
délky 452,60 m včetně 15 kusů kanalizačních šachet DN 1000 uložené v pozemcích 
parc. č. 356/5, parc. č. 356/13, parc. č. 414/39, parc. č. 414/37, parc. č. 414/27, parc. č. 414/28, 
parc. č. 414/38, parc. č. 414/7, parc. č. 414/8, parc. č. 414/36 vše v k. ú. Muglinov, obec Ostrava 
a na pozemcích parc. č. 1916/7, parc. č. 1916/12, parc. č. 1246/65 vše v k. ú. Hrušov, obec 
Ostrava. Stavba byla kolaudována kolaudačním souhlasem č. 12/20/VH/K ze dne 2. 3. 2020 
a vybudována v rámci stavby “Kanalizace Hrušov osady”, ORG 7296. 

II. Dlouhodobý hmotný majetek v celkové pořizovací ceně 10.000,00 Kč, 
který statutární město Ostrava nabylo kupní smlouvou ev. č. 1503/2020/MJ ze dne 21. 5. 2020 
od spol. New Karolina Residential Development II s.r.o. Jedná se o propojení dvou vodovodních 
řadů v ul. Důlní a Na Prádle v Ostravě z PE D 110 délky 95,81 m včetně 3 kusů podzemních 
hydrantů DN  80 uložených v pozemcích parc. č. 244/38, parc. č. 256, parc. č. 244/36, 
parc. č. 3457/14 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava. Stavba byla kolaudována kolaudačním 
souhlasem č. 66/19/VH/K ze dne 23. 4. 2019 a vybudována v rámci stavby „Nová Karolina -
II. etapa - 1. část, Propojení stávajícího vodovodu”. 

III. Dlouhodobý drobný hmotný majetek v celkové pořizovací ceně  638.720,00 Kč, 
který statutární město Ostrava nabylo kupní smlouvou ev. č. 1155/2020/MJ ze dne 24. 4. 2020 
od společnosti Water & Heat Systems, s.r.o. - č. dokladu 200605, vodoměry 320 ks 

III. Dlouhodobý drobný hmotný majetek v celkové pořizovací ceně  89.764,68 Kč, 
který statutární město Ostrava nabylo dodatkem č. 3 ke Koncesní smlouvě od společnosti 
Ostravské vodárny a kanalizace a.s. - č. dokladu FVR183461 - navrtávací pásy, domovní 
uzávěry a kanalizační odbočky za období 8/2020 - 190 ks 

  
2) svěřuje 
  

pravomoc Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím vedoucího odboru majetkového 
podepsal předávací protokoly dle bodu 1)  návrhu usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 20.10.2020
 vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 3 
Návrh p řijetí budoucího daru a uzav ření smlouvy o budoucí smlouv ě 
darovací s H-Zone, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 05004/RM1822/73 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o přijetí budoucího daru - chodníku na pozemku parc. č. 1916/13 v k. ú. Hrušov, obec Ostrava, 
který bude vybudován v rámci stavebního objektu SO 02 Komunikace a zpevněné plochy -
chodníky stavby „Hrušov Logistics Centre”  

a o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě darovací, která je přílohou č. 4 předloženého materiálu

s budoucím dárcem 
H-Zone, s.r.o. 
se sídlem Václavské náměstí 834/17, Nové Město, 110 00 Praha 1 
IČO: 274 11 842 

  
 

RM_M 4 
Ukončení projektu Zprost ředkující subjekt ITI ostravské aglomerace II. 
  
Usnesení číslo: 05005/RM1822/73 

(zn.předkl.) 
21 

  
k usnesení č. 09988/RM1418/134 
  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s předloženou zprávou o ukončení realizace projektu „Zprostředkující subjekt ITI ostravské 
aglomerace II.”, spolufinancovaného v rámci Operačního programu Technická pomoc 
a se závěrečným vyúčtováním projektu 

  
 

RM_M 6 
Zrušení usnesení č. 04846/RMm1822/13 ze dne 25. 9. 2020 
  
Usnesení číslo: 05006/RM1822/73 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 
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1) zrušuje 
  

usnesení č. 04846/RMm1822/13 ze dne 25. 9. 2020, kterým schválila vystavení objednávky 
pro společnost Distrimed s. r. o., se sídlem Havlíčkova 190/12, 737 01 Český Těšín, 
IČO 27370046 na nákup 1.000 kusů ochranných plášťů za celkovou cenu 290.000,-- Kč 
bez DPH 

  
 

RM_M 7 
Žádost o mimo řádnou dotaci spolku Veteráni FC Vítkovice, z. s. 
  
Usnesení číslo: 05007/RM1822/73 

(zn.předkl.) 
91 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o neposkytnutí mimořádné dotace ve výši 22 tis. Kč spolku Veteráni FC Vítkovice, z. s., 
IČO: 04270568, se sídlem Závodní 2891/86, Vítkovice, 703 00 Ostrava na realizaci projektu 
„Silvestrovské utkání staré gardy FC Vítkovice - FC Baník Ostrava” dle přílohy č. 1 a důvodové 
zprávy předloženého materiálu 

  
 

RM_M 8 
Návrh na uzav ření nájemní smlouvy v k. ú. Poruba 
  
Usnesení číslo: 05008/RM1822/73 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu k části pozemku parc. č. 1058, zastavěná 
plocha a nádvoří, o výměře 50,5 m2, k. ú. Poruba, obec Ostrava, 
se Stavebním bytovým družstvem Vítkovice, IČO: 000 50 806, sídlem Daliborova 390/54, 
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, 
za účelem užívání pozemku zastavěného stavbou technické vybavenosti, 
za nájemné ve výši 150 Kč/m2/rok, tj. 7 575 Kč/rok, 
na dobu neurčitou, 
dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 
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RM_M 9 
Návrh na zám ěr města neprodat nemovité v ěci v k. ú. Polanka 
nad Odrou, obec Ostrava a návrh na jejich sv ěření městskému obvodu 
  
Usnesení číslo: 05009/RM1822/73 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) nesouhlasí 
  

s návrhem na záměr města prodat nemovité věci a to: 
- pozemek parc. č. 2954, jehož součástí je stavba: Polanka nad Odrou, č. p. 547, rod. dům, včetně 
všech  součástí a příslušenství, a to vedlejší stavby, přístřešku, venkovních úprav (přípojka 
vody, dvě přípojky kanalizace, dvě žumpy, zpevněné plochy, oplocení, vrata, vrátka) 
- pozemek parc. č. 2955/1, 
vše v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy  

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města  

vyhradit si rozhodnutí označit jakožto majetek  svěřený městskému obvodu Polanka nad Odrou 
dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, v platném 
znění nemovité věci uvedené v bodě 1) tohoto usnesení 

  
3) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

označit jakožto majetek svěřený městskému obvodu Polanka nad Odrou dle čl. 9 odst. 1 písm. b) 
Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, v platném znění nemovité věci 
uvedené v bodě 1) tohoto usnesení 

  
4) ukládá 
  

náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodu 1) - 3) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 11.11.2020
 vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 10 
Návrh na vydání p ředchozí ho souhlasu rady m ěsta s uzav řením nájemní 
smlouvy pro m ěstský obvod Mariánské Hory a Hulváky 
  
Usnesení číslo: 05010/RM1822/73 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) nevydává 
  

pro městský obvod Mariánské Hory a Hulváky, se sídlem Přemyslovců 63, 709 36 Ostrava 
předchozí souhlas s uzavřením nájemní smlouvy k částem pozemků ve vlastnictví statutárního 
města Ostrava, svěřené tomuto městskému obvodu, a to část pozemku p. p. č. 730/9, ost. plocha 
- manipulační plocha, o výměře 837 m2 a část pozemku p. p. č. 730/12, trvalý travní porost, 
o výměře 421 m2, oba v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava (v blízkosti ul. Mariánskohorské) 
se společností 
Krematorium zvířat Brno, s.r.o. 
se sídlem: Tovární 815/11a, Chrlice, 643 00 Brno 
IČO: 035 53 990 

za účelem výstavby jednopodlažní budovy poskytující kremační služby pro domácí zvířata 
v rámci realizace stavby „Nová provozovna v Ostravě”, na dobu určitou 20 - ti let, 
a to v souladu s ustanovením čl. 7, odst. (9) písmene u) bodu 5 Obecně závazné vyhlášky 
č. 14/2013, Statut města Ostrava, ve znění pozdějších změn a doplňků 

  
 

RM_M 11 
Všeobecné podmínky pro uzavírání nájemních smluv k nově 
vybudovaným byt ům SMO a stanovení minimální výše nájemného 
v bytech na ul. Husova 1591/7, Veleslavínova 1591/17 a Střelniční 75/8, 
Ostrava - Moravská Ostrava 
  
Usnesení číslo: 05011/RM1822/73 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

„Všeobecné podmínky” pro uzavírání nájemních smluv k bytům v bytových domech: 

- na ul. Husova 7, č. p. 1591, stojícího na pozemku parc. č. 845/3 k. ú. Moravská Ostrava, obec 
Ostrava 

- na ul. Veleslavínova 17, č. p. 1591, stojícího na pozemku parc. č. 845/3 k. ú. Moravská Ostrava, 
obec Ostrava 
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- na ul. Střelniční 8, č. p. 75, stojícího na pozemku parc. č. 120 k. ú. Moravská Ostrava, obec 
Ostrava 

- na ul. Janáčkova (bez čísla), č. p. (bez čísla) – ve výstavbě, stojícího na pozemku 
parc. č. 1931/1 a 1960/23 k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s úpravou 

  
2) stanovuje 
  

minimální nájemné v bytech na ul. Husova 1591/7, Veleslavínova 1591/17 a Střelniční 75/8, 
Ostrava - Moravská Ostrava, ve výši 100,- Kč/m2 podlahové plochy bytu  

  
 

RM_M 12 
Udělení p ředchozího souhlasu s nabytím daru do vlastnictví St řediska 
volného času Korunka, Ostrava - Mariánské Hory, p. o. 
  
Usnesení číslo: 05012/RM1822/73 

(zn.předkl.) 
42 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

v souladu s § 27, odst. 7, písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, o udělení předchozího souhlasu s nabytím daru 
do vlastnictví právnické osoby Středisko volného času Korunka, Ostrava - Mariánské Hory, 
příspěvková organizace, IČO 75080508, dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého 
materiálu 

  
2) ukládá 
  

náměstkyni primátora Mgr. Andree Hoffmannové, Ph.D., 
vystavit za zřizovatele předchozí souhlas zřizovatele s přijetím daru dle bodu 1) tohoto usnesení

  
 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 31.10.2020
 vedoucí odboru školství a sportu 
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RM_M 13 
Přijetí ú čelové investi ční dotace v celkové výši 700 tis. K č z rozpo čtu 
Moravskoslezského kraje na úhradu náklad ů spojených s vybudováním 
Památníku vále čným veterán ům a uzav ření příslušné smlouvy na stran ě 
příjemce 
  
Usnesení číslo: 05013/RM1822/73 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o přijetí účelové investiční dotace v celkové výši 700 tis. Kč na úhradu nákladů 
spojených s vybudováním Památníku válečným veteránům 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje mezi 
statutárním městem Ostrava, se sídlem Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, 
IČO 00845451, na straně příjemce a Moravskoslezským krajem, se sídlem 28. října 117, 702 18 
Ostrava, IČO 70890692, na straně poskytovatele, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
3) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
 
schválit rozpočtové opatření, kterým se 

zvyšují investiční přijaté transfery od krajů na pol. 4222, ORJ 120, UZ 201     o 700 tis. Kč 

zvyšují se kapitálové výdaje na § 3326, pol. 6121, ORJ 200                              o 700 tis. Kč 

  
4) ukládá 
  

primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 
předložit zastupitelstvu města na jeho 18. zasedání konaném dne 11.11.2020 návrh dle bodu 1) 
a 2) a rozpočtové opatření dle bodu 3) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Mgr. Bc. Michal Bayer, T: 11.11.2020
 vedoucí odboru kancelář primátora 
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RM_M 14 
Nabytí ps ů dlouhodob ě umíst ěných v útulku pro psy v Ostrav ě 
-Třebovicích, jejich p řivlastn ěním dle § 1045 odst. 1 ob čanského 
zákoníku 
  
Usnesení číslo: 05014/RM1822/73 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o nabytí tří psů dlouhodobě umístěných v útulku pro psy v Ostravě - Třebovicích, a to: 

• plemeno: X Pitbulteriér, pohlaví: Pes, č. čipu: 203093490015559, přibližné stáří: 2 roky 
3 měsíce 
• plemeno: Kříženec, pohlaví: Pes, č. čipu: 203093490015666, přibližné stáří: 
12 roků 4 měsíce 
• plemeno: Křiženec am. pitbul, pohlaví: Pes, č. čipu: 965000000296588, přibližné stáří: 
10 roků 2 měsíce 

jejich přivlastněním v souladu s ust. § 1045 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů, dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  
 

RM_M 15 
Podání žádosti o dotaci pro projekt „Energetické ús pory v BD 
Fügnerova 6” v rámci Integrovaného regionálního ope račního programu
  
Usnesení číslo: 05015/RM1822/73 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s podáním žádosti o dotaci pro projekt „Energetické úspory v BD Fügnerova 6” v rámci 
Integrovaného regionálního operačního programu vyhlášeného Ministerstvem pro místní rozvoj 
se sídlem Staroměstské nám. 932/6, 110 15 Praha 1  

  
2) žádá 
  

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 
o zajištění předložení žádosti o dotaci a všech jejich příloh pro projekt dle bodu 1) tohoto 
usnesení v souladu s podmínkami Integrovaného regionálního operačního programu  

  
 Vyřizuje: Ing. Zuzana Ožanová, T: 23.11.2020
 starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 
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RM_M 16 
Návrh na uzav ření „Smluv o z řízení služebností” v souvislosti 
se stavbou „Kanalizace Hrušov osady” 
  
Usnesení číslo: 05016/RM1822/73 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření „Smlouvy o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou „Kanalizace Hrušov 
osady” mezi vlastníkem: 
BJ Trading s.r.o. 
sídlo: Obránců míru 863/7, Vítkovice, 703 00 Ostrava 
IČO: 29381665 
a 
oprávněným: 
Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
IČO: 00845451 
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
  

o uzavření „Smlouvy o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou „Kanalizace Hrušov 
osady” mezi vlastníkem: 
LEKOS, spol. s r.o. 
sídlo: Betonářská 788/1, Muglinov, 712 00 Ostrava 
IČO: 43965458 
a 
oprávněným: 
Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
IČO: 00845451 
dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  
3) rozhodla 
  

o uzavření „Smlouvy o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou „Kanalizace Hrušov 
osady” mezi vlastníkem: 
MEN R.S. Comp. s.r.o. 
sídlo: Betonářská 788/1, Muglinov, 712 00 Ostrava 
IČO: 25368010 
a 
oprávněným: 
Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
IČO: 00845451 
dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 
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RM_M 17 
Návrh na souhlas s do časným odn ětím pozemku ze zem ědělského 
půdního fondu v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava,  návrh na zám ěr 
města pronajmout části pozemk ů v k. ú. Polanka nad Odrou, 
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 05017/RM1822/73 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

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

- parc. č. 2665/57 - orná půda o výměře 24 m2, 
- parc. č. 2665/73 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 4 m2, 

dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 2/1 předloženého materiálu a zároveň si vyhrazuje 
právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  
 

RM_M 18 
Žádost Českého rybá řského svazu, z. s., na poskytnutí finan čních 
prost ředků z Fondu životního prost ředí 
  
Usnesení číslo: 05018/RM1822/73 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí účelové investiční dotace z Fondu životního prostředí města Ostravy 
zapsanému spolku Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Ostrava IČO: 15502791, sídlem 
Záhumenní 2144/36, Ostrava-Poruba, 708 00; na realizaci projektu „Odlovný agregát - zádový 
1,3 kW, pulsní, stejnosměrný” ve výši 90 000,- Kč dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy 
předloženého materiálu a o uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové 
investiční dotace z Fondu životního prostředí města Ostravy dle přílohy č. 2 předloženého 
materiálu 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se: 
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- zvyšují daňové příjmy 

pol. 1333, ORJ 120, ORG 5999 ………………….. o 90 tis. Kč 

 - zvyšují investiční transfery spolkům 

§ 3749, pol. 6322, ÚZ 1030, ORJ 190 …………… o 90 tis. Kč 

  
3) ukládá 
  

náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové 
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí a schválení návrh dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., MBA, T: 11.11.2020
 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 
  

 
RM_M 19 
Návrh na zám ěr města pronajmout část pozemku v k. ú. Kun čice 
nad Ostravicí, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 05019/RM1822/73 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o záměru města pronajmout část pozemku parc. č. 105/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace 
o výměře 2 m2 v k. ú. Kunčice nad Ostravicí, obec Ostrava, dle zákresu ve snímku katastrální 
mapy, který je přílohou č. 2/1 předloženého materiálu 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  
 

RM_M 20 
Návrh na uzav ření smlouvy o budoucí smlouv ě o zřízení služebnosti 
pro fyzickou osobu 
  
Usnesení číslo: 05020/RM1822/73 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti práva chůze a jízdy 
přes pozemky ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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parc. č. 4125/3 - vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené, 
parc. č. 4126/1 - ostatní plocha, neplodná půda, 
parc. č. 4128/2 - orná půda, 
parc. č. 4127/5 - ostatní plocha, jiná plocha, 
všechny v  k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, s budoucím oprávněným: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 21 
Kácení d řevin na pozemcích ve vlastnictví statutárního m ěsta Ostravy 
  
Usnesení číslo: 05021/RM1822/73 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) revokuje 
  

své usnesení č.004413/RM1822/65  ze dne 28.07.2020 v bodě 1c) v části druhů a počtů dřevin 
navržených ke kácení, a to vzhledem ke skutečnostem uvedených v důvodové zprávě 
předloženého materiálu 

  
2) souhlasí 
  

s kácením 7 ks bříz bělokorých o obvodech kmenů 88 cm a 126 cm (dvojkmen), 104 cm, 38 cm 
a 104 cm (dvojkmen), 88 cm, 66 cm a 82 cm (dvojkmen), 126 cm, 81 cm, 98 cm, 85 cm a 82 cm 
(čtyřkmen), 1 ks borovice vejnovatky o obvodu kmene 104 cm, 3 ks javoru o obvodech kmenů 
214 cm, 100 cm, 110 cm, 1 ks borovice černé o obvodu kmene 134 cm a 3 ks jasanů ztepilých 
o obvodech kmenů 92 cm, 107 cm a 70 cm (dvojkmen), 88 cm, rostoucích na pozemku 
parc. č. 822/1 - jiná plocha, ostatní plocha, 1 ks švestky domácí o obvodu kmene 130 cm rostoucí 
na pozemku parc. č. 1302/22 - ostatní plocha, 1 ks dubu letního o obvodu kmene 82 cm 
na pozemku parc.č. 813/174 - ostatní plocha, jiná plocha a 1 ks javoru jasanolistého o obvodu 
kmene 175 cm na pozemku parc.č. 822/53 - ostatní plocha, k. ú. Mošnov, obec Mošnov, 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
3) ukládá 
  

Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru hospodářské správy 
zajistit vyhotovení souhlasu s kácením dřevin dle bodu 2) tohoto usnesení  

  
 Vyřizuje: Ing. René Bartoš, T: 23.10.2020
 vedoucí odboru hospodářské správy 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

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

vedoucího odboru hospodářské správy 
k podpisu souhlasu s kácením dřevin dle bodu 3) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. René Bartoš, T: 23.10.2020
 vedoucí odboru hospodářské správy 
  

 
RM_M 22 
Návrh na zám ěr pronájmu části pozemku v k. ú. Svinov, obec Ostrava 
Návrh na zám ěr pronájmu části pozemku v k. ú. Pustkovec, obec 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 05022/RM1822/73 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o záměru města pronajmout část pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostrava, 
parc. č. 3460/1, ost. plocha - silnice, o výměře 2,26 m2, v k. ú. Svinov, obec Ostrava 
(ul. Nad Porubkou x ul. Rudná), 
dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 1/1 předloženého materiálu, 
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  
2) rozhodla 
  

o záměru města pronajmout část pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostrava, 
parc. č. 2046/3, ost. plocha - zeleň, o výměře  102 m2, v k. ú. Pustkovec, Obec Ostrava 
(ul. Slavíkova), 
dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 2/1 předloženého materiálu, 
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  
 

RM_M 23 
Neprominutí dluhu a p ředžalobní výzva 
  
Usnesení číslo: 05023/RM1822/73 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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projednat žádost Mgr. Andrey Schilbachové, se sídlem Sokolská třída 2443/42, 702 00 Ostrava -
Moravská Ostrava, IČO: 76081184, dle přílohy č. 3/1 a č. 3/4 předloženého materiálu 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

neprominout dluh v celkové výši 90.951,22 Kč Mgr. Andree Schilbachové, se sídlem 
Sokolská třída 2443/42, 702 00  Ostrava - Moravská Ostrava, IČO: 76081184 

  
3) rozhodla 
  

o zaslání předžalobní výzvy Mgr. Andree Schilbachové, se sídlem Sokolská třída 2443/42, 
702 00  Ostrava - Moravská Ostrava, IČO: 76081184, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 
za podmínky, že zastupitelstvo města rozhodne dle bodu 2) tohoto usnesení 

  
4) ukládá 
  

primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrhy uvedené v bodech 1) a 2) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, MPA, T: 11.11.2020
 vedoucí odboru legislativního a právního 
  

 
RM_M 24 
Návrh na souhlas s umíst ěním vedení VN v četně optického kabelu 
a komunika ční sítě, uzavření smluv o b udoucí smlouv ě o zřízení 
věcného b řemene-služebností k pozemk ům ve vlastnictví statutárního 
města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s., Vodafone Czech Republic a.s. 
  
Usnesení číslo: 05024/RM1822/73 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s umístěním podzemního kabelového vedení 2x VN 22 kV včetně vedení řídící a zabezpečovací 
techniky 2x optický kabel (2x HDPE trubky) a prostoru kobky rozvaděče VN v pozemku 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 2634/6 - ostatní plocha, zeleň 
v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, pro:  
  
 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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ČEZ Distribuce, a.s. 
se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO:  24729035 

v rámci stavby „Moravská Ostrava 2634/6, VN” 
dle situačního výkresu dokumentace, který je přílohou č. 2/2 předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
  

na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene zřízení 
a provozování podzemního kabelového vedení  2 x VN 22 kV včetně vedení řídící 
a zabezpečovací techniky 2 x optický kabel (2x HDPE trubky) a prostoru kobky rozvaděče 
VN k pozemku: 

parc. č. 2634/6 - ostatní plocha, zeleň 
v k. ú. Moravská 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 

  
3) souhlasí 
  

s umístěním podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě v pozemcích 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 2634/8 - ostatní plocha, jiná plocha, 
parc. č. 2634/43 - ostatní plocha, jiná plocha, 
parc. č. 3594/8 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc. č. 3594/9 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc. č. 3594/32 - ostatní plocha, dráha, 
parc. č. 3594/34 - ostatní plocha, dráha, 
parc.č. 3594/43 - ostatní plocha, silnice, 
parc. č. 3594/44 - ostatní plocha, silnice, 
v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, pro:  
  
Vodafone Czech Republic a.s. 
se sídlem náměstí Junkových 2808/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČO:  257 88 001 
v rámci stavby „B2B Ostrava - Triple solution - Telekomunikační přípojka” 
dle situačního výkresu dokumentace, který je přílohou č. 5/2 předloženého materiálu 

  
4) rozhodla 
  

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



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
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parc. č. 2634/8 - ostatní plocha, jiná plocha, 
parc. č. 2634/43 - ostatní plocha, jiná plocha, 
parc. č. 3594/8 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc. č. 3594/9 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc. č. 3594/32 - ostatní plocha, dráha, 
parc. č. 3594/34 - ostatní plocha, dráha, 
parc. č. 3594/43 - ostatní plocha, silnice, 
parc. č. 3594/44 - ostatní plocha, silnice, 
v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, s budoucím oprávněným: 

Vodafone Czech Republic a.s. 
se sídlem náměstí Junkových 2808/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČO: 257 88 001 
dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 25 
Zapojení SMO do projektu Pedagogické fakulty Ostrav ské univerzity 
„Výtvarná kultura v Ostrav ě (1989-2020)” 
  
Usnesení číslo: 05025/RM1822/73 

(zn.předkl.) 
87 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

se zněním „Letter of Intent” pro projekt Pedagogické fakulty Ostravské univerzity „Výtvarná 
kultura v Ostravě (1989-2020)” dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 26 
Vystavení objednávky na nákup termogenerátor ů a dezinfekce 
  
Usnesení číslo: 05026/RM1822/73 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

vystavení objednávky se společností D & V technika s. r. o., se sídlem Bohumínská 168/87, 
712 00 Ostrava - Muglinov, IČO 41035721, na nákup 3 ks termogenerátorů zn. Swingfog 
s příslušenstvím za cenu 195 tis. bez DPH a 90 kg dezinfekce Virkon S za cenu 47.700,-- Kč 
bez DPH, dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  
  



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

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

vedoucího odboru kancelář primátora 
učiněním všech úkonů potřebných k zajištění bodu 1) tohoto usnesení a k podpisu objednávky 
dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Mgr. Bc. Michal Bayer, T: 30.10.2020
 vedoucí odboru kancelář primátora 
  
3) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se 

snižují běžné výdaje § 5213, pol. 5137, ORJ 200                    o 200 tis. Kč 

snižují běžné výdaje § 5213, pol. 5169, ORJ 200                    o 36 tis. Kč 

zvyšují běžné výdaje § 5213, pol. 6122, ORJ 200                   o 236 tis. Kč  

  
4) ukládá 
  

vedoucímu odboru financí a rozpočtu 
realizovat rozpočtové opatření dle bodu 3) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.10.2020
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  

 
RM_M 27 
Úprava rozpo čtu 
  
Usnesení číslo: 05027/RM1822/73 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

úpravu závazného ukazatele - navýšení investičního příspěvku na rok 2020 organizaci Čtyřlístek 
- centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace, IČO 70631808 
na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon 
č. 02785/2015/SOC, dodatek č. 2 - 02785/2015/D2/2015/SOC ve výši 803 tis. Kč dle důvodové 
zprávy předloženého materiálu 

  
  



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

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

úpravu závazných ukazatelů organizaci Městský ateliér prostorového plánování 
a architektury, příspěvková organizace  
- snížení neinvestičního příspěvku o 167 tis. Kč 
- zvýšení investičního příspěvku o 167 tis. Kč 
dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  
3) schvaluje 
  

úpravu závazného ukazatele pro organizaci 
- Středisko volného času Ostrava-Moravská Ostrava, příspěvková organizace - snížení 
neinvestičního příspěvku o 120 tis. Kč 
- Knihovna města Ostravy, příspěvková organizace - snížení neinvestičního příspěvku 
o 10 tis. Kč 
dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  
4) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

- nedaňové příjmy 
na § 3522, pol. 2229, ÚZ 1070, ORJ 170, org. 4241 o 79 tis. Kč (C.8.) 
(C.9.) na ORJ 140, § 3233, pol. 2229, ÚZ 337, org. 81 o 18 tis. Kč 
                                                             ÚZ 33064, org. 81 o 25 tis. Kč 
               ORJ 160, § 3311, pol. 2229, ÚZ 201, org. 4240 o 49 tis. Kč 
               ORJ 170, § 3522, pol. 2229, ÚZ 104113013, org. 4241 o 3 tis. Kč 
                                                             ÚZ 104513013, org. 4241 o 24 tis. Kč 
na § 1014, pol. 2321, ÚZ 1014, ORJ 190, org. 4271 o 62 tis. Kč (C.10.) 
                                                                                   o 1 tis. Kč (C.11.) 
na § 2219, pol. 2132, ORJ 100 o 45 tis. Kč (C.12.) 
na § 3639, pol. 2133, ORJ 137 o 3 248 tis. Kč (E.1.) 

- ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 
na pol. 4116, ÚZ 35019, ORJ 120 o 5 tis. Kč (A.1.) 
(A.2.) na ORJ 120, pol. 4116, ÚZ 104113013 o 54 tis. Kč 
                                                ÚZ 104513013 o 454 tis. Kč 
na pol. 4116, ÚZ 34352, ORJ 120 o 3 400 tis. Kč (A.3.) 
                                                       o 3 300 tis. Kč (A.4.) 

- neinvestiční přijaté transfery od krajů 
na pol. 4122, ÚZ 134, ORJ 120 o 25 tis. Kč (A.5.) 

 
 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 
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- běžné výdaje 
na § 6409, pol. 5904, ÚZ 13011, ORJ 120 o 22 tis. Kč (C.5.) 
na § 3319, pol. 5169, ORJ 221 o 30 tis. Kč (C.6.) 
na § 3326, pol. 5166, ORJ 160 o 14 tis. Kč (C.7.) 
(C.9.) na ORJ 120, § 6402, pol. 5366, ÚZ 201 o 49 tis. Kč 
                                                             ÚZ 337 o 18 tis. Kč 
                                                             ÚZ 33064 o 25 tis. Kč 
                                            pol. 5364, ÚZ 104113013 o 3 tis. Kč 
                                                             ÚZ 104513013 o 24 tis. Kč 
(C.10.) na ORJ 130, § 1014, pol. 5137, ÚZ 1014, org. 4271 o 33 tis. Kč 
                                              pol. 5139, ÚZ 1014, org. 4271 o 29 tis. Kč 
na § 1014, pol. 5163, ÚZ 1014, ORJ 190, org. 4271 o 1 tis. Kč (C.11.) 
na § 2219, pol. 5137, ORJ 100 o 45 tis. Kč (C.12.) 
(C.13.) na ORJ 270, § 5311, pol. 5133 o 100 tis. Kč 
                                              pol. 5154 o 800 tis. Kč 
                                              pol. 5011 o 3 000 tis. Kč 
                                              pol. 5424 o 600 tis. Kč 
(C.14.) na ORJ 290, § 6211, pol. 5139 o 40 tis. Kč 
                                              pol. 5171 o 5 tis. Kč 
                                              pol. 5177 o 7 tis. Kč                               

- kapitálové výdaje 
(C.1.) na ORJ 230, § 3412, pol. 6121, org. 3286 o 424 tis. Kč 
                               § 2310, pol. 6121, ÚZ 95, org. 7332 o 126 tis. Kč 
                                                             org. 7332 o 324 tis. Kč 
                               § 2321, pol. 6121, ÚZ 95, org. 7091 o 587 tis. Kč 
                                                             org. 7091 o 666 tis. Kč 
                                                             org. 7201 o 340 tis. Kč 
                                                             org. 7324 o 7 tis. Kč 
                                § 2321, pol. 6121, ÚZ 95, org. 7318 o 1 500 tis. Kč 
                                                                          org. 7381 o 500 tis. Kč 
na § 5311, pol. 6121, ORJ 270 o 560 tis. Kč (C.4.) 
na § 3639, pol. 6121, ORJ 221 o 187 tis. Kč (C.6.) 
na § 3599, pol. 6909, ÚZ 1070, ORJ 170 o 79 tis. Kč (C.8.) 

- neinvestiční transfery 
na § 3592, pol. 5336, ÚZ 35019, ORJ 170, org. 4241 o 5 tis. Kč (A.1.) 
(A.2.) na ORJ 170, § 3522, pol. 5336, ÚZ 104113013, org. 4241 o 54 tis. Kč 
                                                             ÚZ 104513013, org. 4241 o 454 tis. Kč 
na § 3311, pol. 5336, ÚZ 34352, ORJ 160, org. 4240 o 3 400 tis. Kč (A.3.) 
                                                                     org. 4251 o 3 300 tis. Kč (A.4.) 
na § 3233, pol. 5336, ÚZ 134, ORJ 140, org. 81 o 25 tis. Kč (A.5.) 

- investiční transfery 
na § 4357, pol. 6351, ÚZ 95, ORJ 180, org. 43 o 803 tis. Kč (C.3.) 
na § 3636, pol. 6351, ORJ 300, org. 87 o 167 tis. Kč (C.15.) 
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- neinvestiční převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje 
na § 6330, pol. 5347, ÚZ 93, ORJ 120, org. 515 o 235 tis. Kč (C.2.) 

- investiční převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje 
na § 6330, pol. 6363, ÚZ 3500, ORJ 120, org. 615 o 112 tis. Kč (C.2.) 

- neinvestiční převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 
(C.5.) na § 6330, pol. 4137, ÚZ 13011, ORJ 120, org. 507 o 1 tis. Kč 
                                                                               org. 517 o 21 tis. Kč 

z v y š u j e 
- účelová rezerva ke krytí výpadku sdílených daní 
na § 6409, pol. 5901, ÚZ 2020, ORJ 120 o 3 248 tis. Kč (E.1.) 

s n i ž u j í 

- běžné výdaje 
na § 3699, pol. 5901, ORJ 210 o 217 tis. Kč (C.6.) 
na § 4339, pol. 5021, ÚZ 7316, ORJ 160 o 4 tis. Kč (C.7.)  
(C.13.) na ORJ 270, § 5311, pol. 5168 o 900 tis. Kč 
                                              pol. 5031 o 2 000 tis. Kč 
                                              pol. 5032 o 1 000 tis. Kč 
                                              pol. 5021 o 300 tis. Kč 
                                              pol. 5024 o 300 tis. Kč 
(C.14.) na ORJ 290, § 6211, pol. 5041 o 13 tis. Kč 
                                              pol. 5173 o 37 tis. Kč 
                                              pol. 5194 o 2 tis. Kč 

- kapitálové výdaje 
(C.1.) na ORJ 230, § 6409, pol. 6901 o 424 tis. Kč 
                               § 2310, pol. 6121, ÚZ 95, org. 7402 o 126 tis. Kč 
                                                             org. 7402 o 324 tis. Kč 
                               § 2321, pol. 6121, org. 7232 o 340 tis. Kč 
                                            pol. 6121, ÚZ 95, org. 7367 o 407 tis. Kč 
                                                             org. 7367 o 360 tis. Kč 
                                                             org. 7401 o 7 tis. Kč 
                                            pol. 6121, ÚZ 95, org. 7411 o 180 tis. Kč 
                                                             org. 7411 o 306 tis. Kč 
                               § 2321, pol. 6121, ÚZ 95, org. 7081 o 700 tis. Kč 
                                                                         org. 7088 o 500 tis. Kč 
                                                                         org. 7233 o 300 tis. Kč 
                                                                         org. 7438 o 500 tis. Kč 
(C.2.) na ORJ 230, § 4357, pol. 6121, ÚZ 95, org. 6036 o 197 tis. Kč 
                               § 2219, pol. 6121, ÚZ 95, org. 3177 o 150 tis. Kč 
na § 4357, pol. 6121, ÚZ 95, ORJ 230, org. 6036 o 803 tis. Kč (C.3.) 
na § 6409, pol. 6901, ORJ 230 o 560 tis. Kč (C.4.) 
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- neinvestiční transfery 
na § 3311, pol. 5213, ÚZ 7101, ORJ 160, org. 4257 o 10 tis. Kč (C.7.) 
na § 3636, pol. 5331, ORJ 300, org. 87 o 167 tis. Kč (C.15.) 
  

Městský obvod Proskovice 
- zvýší neinvestiční převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 93, org. 515 o 235 tis. Kč 
- zvýší investiční převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 
na § 6330, pol. 4251, ÚZ 3500, org. 615 o 112 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje 
na § 5512, pol. 5xxx, ÚZ 93, org. 15xxxxx000000 o 235 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje 
na § 5512, pol. 6xxx, ÚZ 3500, org. 15xxxxx000000 o 112 tis. Kč 

Městský obvod Vítkovice (C.5.) 
- zvýší neinvestiční převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje 
na § 6330, pol. 5347, ÚZ 13011, org. 507 o 1 tis. Kč 
- zvýší příjmy/sníží výdaje 
na § xxxx, pol. xxxx o 1 tis. Kč 

Městský obvod Radvanice a Bartovice (C.5.) 
- zvýší neinvestiční převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje 
na § 6330, pol. 5347, ÚZ 13011, org. 517 o 21 tis. Kč 
- zvýší příjmy/sníží výdaje 
na § xxxx, pol. xxxx o 21 tis. Kč 

  
5) 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 28 
Schválení financování projektu „Multifunk ční učebna pro p řírodní v ědy 
a technické řemeslné obory pro ZŠ Proskovice” (dotace z výzvy č. 47 
z Integrovaného regionálního opera čního programu 2014-2020) 
  
Usnesení číslo: 05028/RM1822/73 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 05100/RM1418/74 
  
Rada města 
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 1) schvaluje 
  

financování projektu v celkové výši 2 780 tis. Kč, v roce 2021 na zajištění 
předfinancování projektu ve výši 2 496 tis. Kč, přičemž v této částce je obsaženo 
spolufinancování ve výši 224 tis. Kč dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
2) žádá 
  

městský obvod Proskovice 
o zajištění předfinancování a spolufinancování projektu v rámci specifikace nároků na rozpočet 
SMO dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Mgr. Marie Matějová, T: 31.12.2021
 starostka městského obvodu Proskovice 
  

 
RM_M 29 
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouv ě příkazní v rámci stavby 
„Rekonstrukce objektu Husova 7” 
  
Usnesení číslo: 05029/RM1822/73 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  uzavřít  Dodatek č. 1 ke Smlouvě příkazní č. 1354/2019/OI/VZKÚ týkající se výkonu 

technického dozoru stavebníka a výkonu funkce koordinátora BOZP v rámci realizace stavby 
„Rekonstrukce objektu Husova 7“ s příkazcem CITY INVEST OSTRAVA, spol. s r.o., 
se sídlem 28. října 2092/216, 709 00 Ostrava, IČO: 48392928, kterým se upravuje výše odměny 
na částku 1 003 276,- Kč vč. DPH, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 30 
Návrh na vydání p ředchozího souhlasu rady m ěsta s uzav řením nájemní 
smlouvy na část nebytového prostoru pro m ěstský obvod Ostrava - Jih  
  
Usnesení číslo: 05030/RM1822/73 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) vydává 
  

pro městský obvod Ostrava - Jih, se sídlem Horní 791/3, 700 30 Ostrava - Hrabůvka 
předchozí souhlas s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru - místnosti, 
o výměře 11,29 m2, nacházející se v 1. PP bytového domu č. p. 562 na pozemku p. č. st. 609, 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

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

Strana 29/42 
  

zast. plocha a nádvoří, v k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, 
svěřené tomuto městskému obvodu 
se společností 
CETIN a.s. 
se sídlem: Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9 
IČO: 040 84 063 
za účelem provozování zařízení umožňující umístění a provozování technologie pro zajištění 
sítí, poskytování služeb elektronických komunikací, 
na dobu neurčitou s dvanácti měsíční výpovědní lhůtou, 
a to v souladu s čl. 7, odst. (9) písmene u) bodu 2) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut 
města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků  

  
 

RM_M 31 
Návrh na naložení s neupot řebitelným majetkem v užívání Magistrátu
města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 05031/RM1822/73 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

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

  
2) jmenuje 
  

likvidační komisi, která o provedené likvidaci pořídí likvidační protokol dle „Směrnice 
2/2007 pro evidenci majetku” a jmenuje její členy:   

předseda: 
Ing. René Bartoš - vedoucí odboru hospodářské správy                     

členové: 

Petr Hučík - technik IT podpory  Ovanet a.s. 

Bc. Helena Tichavská, MPA - odbor projektů IT služeb a outsourcingu 

Ing. Jarmila Kopelová -  odbor hospodářské správy 
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RM_M 32 
Schválení podání žádosti o podporu z Národního prog ramu Životní 
prost ředí pro projekt „Ostravou na alternativní pohon III ” 
  
Usnesení číslo: 05032/RM1822/73 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

podání žádosti o podporu pro projekt „Ostravou na alternativní pohon III” v rámci Národního 
programu Životní prostředí” 

  
2) ukládá 
  

Magistrátu města Ostrava - odboru strategického rozvoje 

zajistit předložení žádosti o podporu a všech jejích příloh pro projekt dle bodu 1) tohoto usnesení 
v souladu s podmínkami Výzvy č. 11/2019 v rámci Národního programu Životní prostředí 

  
 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 31.10.2020
 vedoucí odboru strategického rozvoje 
  
3) souhlasí 
  

v případě úspěšnosti projektu dle bodu 1) s financováním projektu v celkové výši 7 695 tis. Kč 

- v roce 2021 na zajištění spolufinancování projektu ve výši 5 833 tis. Kč, z toho 

• 800 tis. Kč odbor hospodářské správy  
• 2 660 tis. Kč Městská policie Ostrava 
• 670 tis. Kč MOb Poruba 
• 963 tis. Kč MOb Slezská Ostrava 
• 740 tis. Kč MOb Vítkovice  

  
4) ukládá 
  

Městské policii Ostrava a odboru hospodářské správy MMO 
zajistit spolupráci s odborem strategického rozvoje MMO na přípravě žádosti o podporu 

  
 Vyřizuje: Ing. Miroslav Plaček, T: 31.10.2020
 ředitel Městské policie Ostrava 
  
 Vyřizuje: Ing. René Bartoš, T: 31.10.2020
 vedoucí odboru hospodářské správy 
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5) ukládá 
  

Městskému obvodu Poruba 
zajistit spolufinancování projektu uvedeného v bodě 1) z rozpočtu městského obvodu 
dle bodu 3) tohoto usnesení a zajistit spolupráci s odborem strategického rozvoje MMO 
na přípravě žádosti o podporu 

  
 Vyřizuje: Ing. Lucie Baránková Vilamová, Ph.D., T: 31.12.2020
 starostka městského obvodu Poruba 
  
6) ukládá 
  

Městskému obvodu Slezská Ostrava 
zajistit spolufinancování projektu uvedeného v bodě 1) z rozpočtu městského obvodu 
dle bodu 3) tohoto usnesení 

a zajistit spolupráci s odborem strategického rozvoje MMO na přípravě žádosti o podporu 

  
 Vyřizuje: Bc. Richard Vereš, T: 31.12.2020
 starosta městského obvodu Slezská Ostrava 
  
7) ukládá 
  

Městskému obvodu Vítkovice 

zajistit spolufinancování projektu uvedeného v bodě 1) z rozpočtu městského obvodu 
dle bodu 3) tohoto usnesení 
a zajistit spolupráci s odborem strategického rozvoje MMO na přípravě žádosti o podporu 

  
 Vyřizuje: Richard Čermák, T: 31.12.2020
 starosta městského obvodu Vítkovice 
  

 
RM_M 33 
Úhrada za dálkové kreditování frankovacích stroj ů 
  
Usnesení číslo: 05033/RM1822/73 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o provedení úhrady kreditu ve prospěch České pošty, s. p., Politických vězňů 909/4, Praha 1, 
PSČ 225 99, IČO 47114983, pro dálkové nastavení kreditů sloužících k úhradě cen za poštovní 
služby spojené s odesíláním (kreditováním) poštovních zásilek: 
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a) ve výši 375.000,- pro frankovací stroj FRAMA MAILMAX 4430TC50, v.č. 910740, 
umístěný na podatelně ODSČ na ulici 30.dubna 635/35 v Moravské Ostravě 

b) ve výši 375.000,- pro frankovací stroj FRAMA MAILMAX 4430TC50, v.č. 910364, 
umístěný na podatelně ODSČ na ulici 30.dubna 635/35 v Moravské Ostravě 

c)  ve výši 750.000,- pro frankovací stroj FRAMA MAILMAX 4430TC50, v.č. 910769, 
umístěný na podatelně  v objektu Nové radnice 

d)  ve výši 775.000,- pro frankovací stroj FRAMA MAILMAX 4430TC50, v.č. 910365, 
umístěný na podatelně  v objektu Nové radnice 

  
 

RM_M 34 
Návrh na uzav ření dodatku č. 1 ke smlouv ě o dílo č. 0742/2020/OI/VZKÚ 
ze dne 05.03.2020 na realizaci st avby „Oprava vodovodu 
v ul. Na Milí řích” 
  
Usnesení číslo: 05034/RM1822/73 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření Dodatku č. 1  ke smlouvě o dílo č. 0742/2020/OI/VZKÚ ze dne 05.03.2020 mezi 
statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí č. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, 
a společností JANKOSTAV s.r.o., Štěpaňákova 714/31, 719 00 Ostrava-Kunčice, 
IČO: 25855581, na realizaci stavby „Oprava vodovodu v ul. Na Milířích” dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu 

  
 

RM_M 35 
Návrh na uzav ření „ Nájemní smlouvy” v souvislosti se stavbou 
„Prodloužení sb ěrače B do Radvanic” zahrnutou do kapitálového 
rozpo čtu statutárního m ěsta Ostravy 
  
Usnesení číslo: 05035/RM1822/73 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

uzavřít „Nájemní smlouvu” v souvislosti se stavbou „Prodloužení sběrače B do Radvanic” 
mezi pronajímatelem Asental Land, s.r.o., se sídlem Gregorova 2582/3, Moravská Ostrava, 
70200 Ostrava, IČO: 27769143, a nájemcem statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. 8, 
729 30 Ostrava, IČO: 00845451, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 
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RM_M 36 
Návrh na zaslání sd ělení o napln ění podmínek u díl čích pohledávek č. 3 
a č. 4 insolven čnímu správci, úhrada závazku do majetkové podstaty 
dlužníka a návrh na provedení zápo čtu vzájemných pohledávek 
a závazků 
  
Usnesení číslo: 05036/RM1822/73 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

se zasláním sdělení o naplnění podmínek u dílčích pohledávek č. 3 a č. 4  do insolvenčního 
řízení čj. KSOS 25 INS 12156/2018 vedeného Krajským soudem v Ostravě, a to v souladu 
s důvodovou zprávou a přílohou č. 1 předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
  

uhradit zůstatek závazků statutárního města Ostravy vůči insolvenčnímu dlužníkovi One Energy 
& One Mobile a.s., IČO 018 79 880,  ve výši  99.398,-  Kč, a to v souladu s důvodovou zprávou 
předloženého materiálu 

  
3) rozhodla 
  

provést jednostranný zápočet vzájemných pohledávek a závazků statutárního města Ostravy 
a insolvenčního dlužníka One Energy & One Mobile a.s., IČO 018 79 880,  a to v souladu 
s důvodovou zprávou a přílohou č. 2 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 37 
Udělení p ředchozího souhlasu z řizovatele s podáním žádosti o nada ční 
příspěvek Nadace ČEZ, IČO 26721511, se sídlem Duhová 1531/3,140 00 
Praha 4 - Michle do majetku p říspěvkové organizace Domov pro seniory 
Kamenec, Slezská Ostrava, I ČO 70631816, Bohumínská 1056/71, 710 00 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 05037/RM1822/73 

(zn.předkl.) 
41 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  podání žádosti o nadační příspěvek Nadace ČEZ, IČO 26721511, se sídlem Duhová 1531/3, 

140 00 Praha 4 - Michle do majetku příspěvkové organizace Domov pro seniory Kamenec, 
Slezská Ostrava, IČO 70631816, Bohumínská 1056/71, 710 00 Ostrava 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

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

Strana 34/42 
  

2) ukládá 
  

náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D., 
vystavit za zřizovatele předchozí souhlas zřizovatele k podání žádosti o nadační příspěvek 
dle bodu 2) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Mgr. Zdeněk Živčák, MPA, T: 14.10.2020
 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
  

 
RM_M 38 
Udělení p ředchozího souhlasu z řizovatele s podáním žádosti o nada ční 
příspěvek Nadace ČEZ, IČO 26721511, se sídlem Duhová 1531/3,140 00 
Praha 4 - Michle do majetku p říspěvkové organizace Domov Magnolie, 
Ostrava- Vítkovice, p říspěvková organizace, I ČO 70631859, se sídlem 
Sirot čí 474/56, 703 00 Ostrava - Vítkovice 
  
Usnesení číslo: 05038/RM1822/73 

(zn.předkl.) 
41 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

podání žádosti o nadační příspěvek Nadace ČEZ, IČO 26721511, se sídlem Duhová 1531/3, 
140 00 Praha 4 - Michle, do majetku příspěvkové organizace Domov Magnolie, 
Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, IČO 70631859, se sídlem Sirotčí 474/56, 703 00 
Ostrava - Vítkovice 

  
2) ukládá 
  

náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D., 
vystavit za zřizovatele předchozí souhlas zřizovatele k podání žádosti o nadační příspěvek 
dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Mgr. Zdeněk Živčák, MPA, T: 14.10.2020
 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
  

 
RM_M 39 
Návrh na navýšení po čtu zaměstnanc ů příspěvkovým organizacím 
v oblasti sociální pé če 
  
Usnesení číslo: 05039/RM1822/73 

(zn.předkl.) 
86 

  
Rada města 
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 1) schvaluje 
  

navýšení počtu zaměstnanců v příspěvkových organizacích v oblasti sociální péče 
dle předloženého materiálu a důvodové zprávy: 

a) Domovu pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace s účinností 
od 1. 1. 2021 o 3 zaměstnance na celkový počet 138 

b) Domovu Korýtko, příspěvková organizace s účinností od 1. 1. 2021 o 5 zaměstnanců
na celkový počet 178 

c) Domovu Slunečnice Ostrava, příspěvková organizace s účinností od 1. 1. 2021 
o 3 zaměstnance na celkový počet 280 

d) Domovu Slunovrat, Ostrava - Přívoz, příspěvková organizace s účinností od 1. 1. 2021 
o 2 zaměstnance na celkový počet 76 

  
 

RM_M 40 
Předchozí souhlas rady m ěsta k nabytí nemovitostí do majetku m ěsta 
  
Usnesení číslo: 05040/RM1822/73 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 
  
1) nevydává 
  

- předchozí souhlas v souladu s článkem 7, odst. (3), písm. c) obecně závazné vyhlášky města 
Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, k nabytí: 
• garáží, stojících na pozemcích parc. č. 2422/79 a parc. č. 2422/125 v k. ú. Martinov ve Slezsku, 
pro městský obvod Martinov  

  
 

RM_M 41 
Návrh na uzav ření dodatku č. 2 ke smlouv ě o dílo 
č. 2747/2019/KVA/VZKÚ - veřejná zakázka „Koncepce rozvoje kultury 
SMO”, po ř. č. 151/2019 
  
Usnesení číslo: 05041/RM1822/73 

(zn.předkl.) 
87 

 
k usnesení č. 02245/RM1822/33 
k usnesení č. 04155/RM1822/62 
  
Rada města 
  
1) rozhodla 
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  o uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2747/2019/KVA/VZKÚ k veřejné zakázce 
„Koncepce rozvoje kultury SMO”, poř. č. 151/2019 dle důvodové zprávy a přílohy č. 2 
předloženého materiálu 

  
 

RM_M 42 
Návrh na zrušení usnesení č. 04981/RM1822/72 ze dne 6. 10. 2020. Návrh 
na uzav ření Smlouvy o budoucí smlouv ě o zřízení služebnosti a budoucí 
smlouvy o výp ůjčce cyklistické stezky ve vlastnictví statutárního m ěsta 
Ostravy v pozemku ve vlastnictví ČEZ Energetické služby s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 05042/RM1822/73 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) ruší 
  

v plném rozsahu  usnesení č. 04981/RM1822/72 ze dne 6. 10. 2020 v bodu 1), které tvoří přílohu 
č. 1 předloženého materiálu  

  
2) rozhodla 
  

na straně budoucího oprávněného ze služebnosti uzavřít „Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti a o budoucí smlouvě o výpůjčce” 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 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 43 
Návrh na ud ělení plné moci k zastupování statutárního m ěsta Ostrava, 
jakožto vedlejšího ú častníka řízení, v řízení vedeném u Ústavního soudu
  
Usnesení číslo: 05043/RM1822/73 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 
 
 1) bere na vědomí 
  

žádost o vyjádření k ústavním stížnostem doručenou statutárnímu městu Ostrava ze strany 
Ústavního soudu České republiky dne 2. 10. 2020, jež je Přílohou č. 1 předloženého materiálu 
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2) rozhodla 
  

udělit plnou moc dle Přílohy č. 2 předloženého materiálu JUDr. Petru Pyšnému, advokátovi 
advokátní kanceláře Pyšný, Srba & Partneři, v.o.s., se sídlem Občanská 1115/16, Slezská 
Ostrava, 710 00 Ostrava, k zastupování statutárního města Ostrava, jakožto vedlejšího účastníka 
řízení, v řízení vedeném u Ústavního soudu České republiky pod sp. zn. III. ÚS 2171/17 

  
 

RM_MZP 1 
Návrh na jmenování konkursní komise na obsazení mís ta ředitele/ky 
organizace Firemní školka m ěsta Ostravy, p říspěvková organizace 
  
Usnesení číslo: 05044/RM1822/73 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 04988/RM1822/72 
  
Rada města 
  
1) jmenuje 
  

konkursní komisi na obsazení místa ředitele/-ky organizace Firemní školka města Ostravy, 
příspěvková organizace, dle důvodové zprávy předloženého materiálu ve složení: 

předseda: 
Mgr. Andrea Hoffmannová, Ph.D., náměstkyně primátora 

členové: 
Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje MMO 
PhDr. Libuše Josieková, odbor školství, mládeže a sportu KÚ MSK 
Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu MMO 
Mgr. Iveta Galušková, školní inspektorka ČŠI 
Bc. Lenka Šebestíková, ředitelka Mateřské školy Ostrava, Šafaříkova 9, příspěvková organizace
Jana Madecká, ředitelka Firemní školky města Ostravy, příspěvková organizace 

  
 

RM_MZP 2 
Projednání vybraných bod ů mimo řádné valné hromady obchodní 
spole čnosti Spole čnost pro využití letišt ě Ostrava-Mošnov, a.s. 
  
Usnesení číslo: 05045/RM1822/73 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 
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1) souhlasí 
  

se svoláním mimořádné valné hromady obchodní společnosti Společnost pro využití letiště 
Ostrava-Mošnov, a.s., IČO: 60792914, se sídlem  č. p. 316, 742 51 Mošnov dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu a vzdáním se práva statutárního města Ostravy na včasné a řádné svolání 
této valné hromady 

  
2) ukládá 
  

delegovanému zástupci statutárního města Ostravy na jednání mimořádné valné hromady 
obchodní společnosti Společnost pro využití letiště Ostrava-Mošnov, a.s., IČO: 60792914, 
se sídlem č. p. 316, 742 51 Mošnov, konané dne 22.10.2020 

A) učinit PROHLÁŠENÍ, že statutární město Ostrava souhlasí se svoláním mimořádné valné 
hromady obchodní společnosti Společnost pro využití letiště Ostrava-Mošnov, a.s., 
IČO: 607 92 914, se sídlem č. p. 316, 742 51 Mošnov, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
a vzdává se svého práva na včasné a řádné svolání této mimořádné valné hromady 

B) hlasovat PRO schválení v bodě pořadu valné hromady: 

3. Schválení převodu nemovitého majetku společnosti  

dle pozvánky uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu 

C) hlasovat BEZ OMEZENÍ v ostatních bodech pořadu valné hromady dle pozvánky uvedené 
v příloze č. 1 předloženého materiálu 

  
 Vyřizuje: Mgr. Radim Babinec, T: 22.10.2020
 náměstek primátora 
  

 
RM_VZ 1 
Návrh na zadání ve řejné zakázky malého rozsahu na provedení opravy 
sociálního za řízení v objektu na ulici Mariánskohorská 586/31, Os trava 
  
Usnesení číslo: 05046/RM1822/73 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu firmě VeSt Ostrava s.r.o., se sídlem 
Vítkovická 3299/3a, 702 00 Ostrava, IČO: 47666099, na provedení opravy sociálního zařízení 
v objektu na ul. Mariánskohorská 586/31, 702 00 Ostrava, a to za cenu nejvýše přípustnou 
ve výši 208 358,- Kč bez DPH 
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2) svěřuje 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. René Bartoš, T: 20.10.2020
 vedoucí odboru hospodářské správy 
  

 
RM_VZ 2 
Veřejná zakázka „Revitalizace okolí řeky Ostravice (Havlí čkovo náb řeží): 
Stavba č. 3”, po ř. č. 151/2020 
  
Usnesení číslo: 05047/RM1822/73 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

vyzvat dodavatele k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na realizaci stavby „Stavba č. 3 
- Řešení pěších tras na moravském břehu (Havlíčkovo nábřeží) v souběhu se stávající 
cyklostezkou v úseku mezi Mostem Miloše Sýkory a Hradní lávkou” v k. ú. Moravská Ostrava, 
obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) jmenuje 
  

hodnotící komisi ve složení: 

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

náhradníci: 
1. Mgr. Kateřina Šebestová - náměstkyně primátora 
2. Ing. František Kolařík - člen ZM 
3. Ing. Renáta Žáčková, DiS. - odbor investiční 
4. Ing. Tomáš Smolík - odbor veřejných zakázek 
5. Mgr. Vladimír Plutko - odbor legislativní a právní 

  
  



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

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

Strana 40/42 
  

3) ukládá 
  

vedoucí odboru veřejných zakázek 
zabezpečit veškeré potřebné úkony této veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 29.01.2021
 vedoucí odboru veřejných zakázek 
  
4) zmocňuje 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 29.01.2021
 vedoucí odboru veřejných zakázek 
  

 
RM_VZ 3 
Veřejná zakázka „Cyklistická trasa U a SSZ Výškovická x Pavlovova”, 
poř. č. 152/2020 
  
Usnesení číslo: 05048/RM1822/73 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

vyzvat dodavatele k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na realizaci stavby „Cyklotrasa 
U - U Výtopny, Pavlovova a Vybavení křižovatky č. 3030 Výškovická x Pavlovova” 
v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) jmenuje 
  

hodnotící komisi ve složení: 

členové:  
1. Mgr. Zuzana Bajgarová - náměstkyně primátora 
2. Mgr. Radim Babinec - náměstek primátora 
3. Ing. Jan Šrámek - odbor investiční 
4. Ing. Eva Seborská - odbor veřejných zakázek 
5. Mgr. Vladimír Plutko - odbor legislativní a právní 
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náhradníci:    
1. Mgr. Kateřina Šebestová - náměstkyně primátora 
2. Ing. František Kolařík - člen ZM 
3. Ing. Renáta Žáčková, DiS. - odbor investiční 
4. Ing. Tomáš Smolík - odbor veřejných zakázek 
5. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 

  
3) ukládá 
  vedoucí odboru veřejných zakázek 

zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 28.02.2021
 vedoucí odboru veřejných zakázek 
  
4) zmocňuje 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 28.02.2021
 vedoucí odboru veřejných zakázek 
  

 
RM_VZ 5 
VZMR na dodávku programového vybavení a poskytování  služeb 
technické podpory provozu spole čností VERA, spol. s r.o. 
  
Usnesení číslo: 05049/RM1822/73 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření Smlouvy na dodávku programového 

vybavení a poskytování služeb technické podpory provozu se společností VERA, spol. s r.o., 
se sídlem Lužná 716/2, Vokovice, 160 00 Praha 6, IČO: 62587978, za cenu nejvýše přípustnou 
ve výši 1 985 788,- Kč bez DPH za období čtyř let, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_VZ 6 
Veřejná zakázka „Rozší ření ul. Hlu čínské p řed křižovatkou 
s ul. Slovenskou”, po ř. č. 153/2020 
  
Usnesení číslo: 05050/RM1822/73 

(zn.předkl.) 
05 
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 Rada města 
  
1) rozhodla 
  

vyzvat dodavatele k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na realizaci stavby „Rozšíření 
ul. Hlučínská před křižovatkou s ul. Slovenskou” v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu 

  
2) jmenuje 
  

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

náhradníci: 
1. Ing. Vladimír Cigánek - náměstek primátora 
2. Ing. František Kolařík - člen ZM 
3. Ing. Renáta Žáčková - odbor investiční 
4. Ing. Tomáš Smolík - odbor veřejných zakázek  
5. Mgr. Vladimír Plutko - odbor legislativní a právní 

  
3) ukládá 
  

vedoucí odboru veřejných zakázek 
zabezpečit veškeré potřebné úkony této veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 29.01.2021
 vedoucí odboru veřejných zakázek 
  
4) zmocňuje 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 29.01.2021
 vedoucí odboru veřejných zakázek 
  

 
 


