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Přehled usnesení rady m ěsta dle čísel ze dne: 27.10.2020  
  
Číslo usnesení  
  

Materiál  Název zn.předkl.  

05102/RM1822/75 RM_M 0 Schválení programu 75. schůze rady města konané 
dne 27.10.2020 

35 

05103/RM1822/75 RM_M 1 Souhlas s podáním žádosti o dotaci z prostředků 
Moravskoslezského kraje v rámci vyhlášených 
dotačních Podmínek „Programu na podporu 
zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji 
na rok 2021“ pro projekt „Podpora volnočasových 
aktivit seniorů Slezské Ostravy“ 

50 

05104/RM1822/75 RM_M 2 Poptávkové řízení na výběr poskytovatele úvěru 
pro městský obvod Ostrava - Jih ve výši 
150 mil. Kč 

07 

05105/RM1822/75 RM_M 3 Poptávkové řízení na výběr poskytovatele úvěru 
pro městský obvod Ostrava - Jih ve výši 30 mil. Kč 

07 

05106/RM1822/75 RM_M 4 Návrh na odpis nedobytné pohledávky právnické 
osoby Národní divadlo moravskoslezské, 
příspěvková organizace 

42 

05107/RM1822/75 RM_M 5 Návrh koupit nemovité věci a uzavřít smlouvu 
o zřízení služebnosti - vše v k. ú. Bartovice, obec 
Ostrava 

08 

05108/RM1822/75 RM_M 6 Schválení podání žádosti o podporu dle podmínek 
Ministerstva životního prostředí, na nákup 
transitního vozidla na elektrický pohon, 
který by sloužil pro přepravu imobilních uživatelů 
příspěvkové organizace Domov pro seniory 
Kamenec, Slezská Ostrava 

41 

05109/RM1822/75 RM_M 7 Aktualizace transformačních plánů pobytových 
sociálních služeb poskytovaných příspěvkovou 
organizací Čtyřlístek-centrum pro osoby 
se zdravotním postižením Ostrava 

86 

05110/RM1822/75 RM_M 8 Souhlas s podáním žádosti o dotaci v rámci 
Programu na podporu poskytování sociálních 
služeb pro rok 2021 financovaný z kapitoly 313 – 
MPSV státního rozpočtu 

50 

05111/RM1822/75 RM_M 9 Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava za měsíc 
září 2020 

25 

05112/RM1822/75 RM_M 10 Návrh na odkoupení pozemku v k. ú. Stará Bělá, 
obec Ostrava a návrh na jeho svěření příslušnému 
městskému obvodu 

08 

05113/RM1822/75 RM_M 11 Návrh na zřízení služebnosti a uzavření smlouvy 
o zřízení služebnosti pro oprávněného OVANET 
a.s. 

08 

05114/RM1822/75 RM_M 12 Nákup parkovacího automatu 09 
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05115/RM1822/75 RM_M 13 Informace o vyřízení dotazu člena zastupitelstva 
města Ing. Tomáše Raždíka, vzneseného 
na 17. zasedání zastupitelstva města dne 
14.10.2020 

28 

05116/RM1822/75 RM_M 14 Vyjádření k oznámení o veřejném projednání 
změny č. 2 Územního plánu Rychvaldu 

89 

05117/RM1822/75 RM_M 15 Návrh na uzavření smluv o vypořádání závazků 84 
05118/RM1822/75 RM_M 16 Návrh na záměr města nepronajmout pozemky 

v k. ú. Zábřeh-Hulváky a k. ú. Nová Ves u Ostravy 
08 

05119/RM1822/75 RM_M 17 Příprava projektu a schválení podání žádosti 
pro projekt „Poznávací zájezdy a přednášky 
pro seniory 2021” 

50 

05120/RM1822/75 RM_M 18 Zahájení přípravy a podání žádosti o dotaci 
pro projekt „Podpora volnočasových aktivit 
seniorů v MOaP v roce 2021” 

50 

05121/RM1822/75 RM_M 19 Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě 
o nájmu ev. č. 1000/2013/MJ 

08 

05122/RM1822/75 RM_M 20 Návrh na souhlas s umístěním vedení VN včetně 
optických kabelů, uzavření smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene, smluv 
o zřízení věcného břemene-služebnosti 
k pozemkům ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. a OVANET, a.s. 

08 

05123/RM1822/75 RM_M 21 Návrh na uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě 
ev. č. 3638/2017/MJ 

08 

05124/RM1822/75 RM_M 22 Návrh na vystoupení statutárního města Ostravy 
ze Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje 

01 

05125/RM1822/75 RM_M 23 Návrh na uzavření „Smlouvy o výpůjčce” 
v souvislosti se stavbou „Rekonstrukce 
na vodovodu a dostavba kanalizace v ul. Viničná 
a Vinohrad” a „Smlouvy o budoucí smlouvě 
o zřízení služebnosti inženýrské sítě a Smlouvy 
o výpůjčce” v souvislosti se stavbou „Dostavba 
kanalizace v ulici Hluboká”, zahrnutými 
do kapitálového rozpočtu statutárního města 
Ostravy 

05 

05126/RM1822/75 RM_M 24 Návrh na vydání předchozího souhlasu rady města 
s umístěním hmyzích domků v k. ú. Moravská 
Ostrava 

08 

05127/RM1822/75 RM_M 25 Souhlas s trvalým odnětím plnění funkcí lesa 08 
05128/RM1822/75 RM_M 26 Návrh na souhlas s umístěním vedení NN včetně 

rozvodných skříní, uzavření smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene, smluv 
o zřízení věcného břemene a dodatku č. 1 
ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene k pozemkům ve vlastnictví statutárního 
města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a. s. 

08 

05129/RM1822/75 RM_M 27 Úprava rozpočtu 07 
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05130/RM1822/75 RM_M 28 Kácení dřevin na pozemcích ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy 

84 

05131/RM1822/75 RM_M 29 Předchozí souhlas rady města k nabytí nemovitostí 
do majetku města 

89 

05132/RM1822/75 RM_M 30 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní 
smlouvě o poskytnutí víceleté neinvestiční účelové 
dotace v oblasti sociální péče č. 1 na zabezpečení 
projektu „Centrum sociálních služeb Domus 
2020-2022“ z rozpočtu statutárního města Ostravy 

86 

05133/RM1822/75 RM_M 31 Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě 
příkazní ev. č. 0736/2020/ŠaS/VZKÚ k veřejné 
zakázce „Výuka dětí ostravských MŠ a ZŠ 
přírodovědných a technických oborů”, 
identifikátor veřejné zakázky P19V00166617 

91 

05134/RM1822/75 RM_M 32 Poptávkové řízení na výběr poskytovatele úvěru 
pro městský obvod Vítkovice ve výši 57 mil. Kč 

07 

05135/RM1822/75 RM_M 33 Stanovisko k žádosti o zápis do školského rejstříku 
školské právnické osoby „Křesťanské základní 
školy, mateřské školy, základní umělecké školy 
a střediska volného času Beleza“, se sídlem 
Palackého 918/70, 702 00 Ostrava 

91 

05136/RM1822/75 RM_M 34 Návrh na uzavření smlouvy o souhlasu s 
provedením stavby a vypořádáním závazků se 
společností Černá louka s.r.o. 

08 

05137/RM1822/75 RM_M 35 Udělení souhlasu k uzavření Dohody o partnerství 
mezi SMO, městský obvod Vítkovice a Dolní 
oblastí VÍTKOVICE, z. s. 

50 

05138/RM1822/75 RM_M 36 Informace o ukončení projektu „MORAVANÉ 
A ORAVANÉ SPOLUPRACUJÍ” realizovaného 
z Operačního programu INTERREG V-A 
Slovenská republika-Česká republika příspěvkové 
organizace Domov pro seniory Kamenec, Slezská 
Ostrava 

41 

05139/RM1822/75 RM_M 37 Uzavření dvou Smluv o účtu s Českou spořitelnou, 
a.s. pro majetkový odbor na vybírání nájemného 
a na kauce 

07 

05140/RM1822/75 RM_M 38 Udělení předchozího souhlasu s nabytím daru 
do vlastnictví právnické osoby Městská nemocnice 
Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00635162, 
se sídlem Nemocniční 898/20a, 728 80 Ostrava - 
Moravská Ostrava 

40 

05141/RM1822/75 RM_M 39 Návrh prováděcí smlouvy na nákup licencí 
Microsoft se spol. T-Mobile Czech Republic a.s. 

83 

05142/RM1822/75 RM_M 40 Žádost sdružení OSTRAVA BEZPEČNÁ 
DOPRAVA!!!, na zařazení oprav technologií 
a zařízení instalovaných v Centru bezpečné jízdy 
do plánu oprav na rok 2021 a schválení financování 
těchto oprav 

84 
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05143/RM1822/75 RM_M 41 Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k. ú. 
Zábřeh nad Odrou a v k. ú. Slezská Ostrava, návrh 
na záměr města neprodat nemovitou věc v k. ú. 
Slezská Ostrava, obec Ostrava 

08 

05144/RM1822/75 RM_M 42 Vypnutí veřejného osvětlení 09 
05145/RM1822/75 RM_M 43 Změna Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt 

„Výměna plynových kotlů ve vybraných školských 
zařízeních SMO, MOb MOaP - Waldorfská ZŠ 
a MŠ Ostrava” 

50 

05146/RM1822/75 RM_M 44 Návrh na souhlas s umístěním inženýrských sítí 
do pozemku ve vlastnictví SMO a návrh 
na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene pro společnost GasNet, s.r.o. 

08 

05147/RM1822/75 RM_M 45 Udělení předchozího souhlasu zřizovatele 
s nabytím darů do vlastnictví Zoologické zahrady 
a botanického parku Ostrava, příspěvkové 
organizace 

38 

05148/RM1822/75 RM_M 46 Kontrola plnění usnesení rady města za období 
duben a květen 2020 

28 

05149/RM1822/75 RM_M 47 Návrh programu 18. zasedání zastupitelstva města, 
které se bude konat dne 11. listopadu 2020 

28 

05150/RM1822/75 RM_M 48 Návrh na záměr města změnit nájemní smlouvu 
ev. č. 3230/2019/MJ 

08 

05151/RM1822/75 RM_M 49 Schválení přípravy a podání žádosti o dotaci 
pro projekt „REPLACE - Zeleň místo betonu” 
z programu Životní prostředí, ekosystémy a změna 
klimatu Norských fondů 

38 

05152/RM1822/75 RM_M 50 Žádost obchodní společnosti AKORD 
& POKLAD, s.r.o., o poskytnutí investiční účelové 
dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy 
na dodávku a instalaci vybavení interiéru 
pro stavbu Rekonstrukce a modernizace 
DK Poklad 

42 

05153/RM1822/75 RM_M 51 Souhlas s podáním žádosti o dotaci z prostředků 
Norských fondů 2014–2021 v rámci vyhlášených 
dotačních Podmínek „Životní prostředí, 
ekosystémy a změna klimatu“, výzva „Call-4A 
Bergen“, pro projekt „Náves Heřmanice, 
ul. K Návsi“ 

50 

05154/RM1822/75 RM_M 52 Souhlas s přípravou a podáním žádosti o dotaci 
z  orských fondů, v rámci programu „Životní 
prostředí, ekosystémy a změna klimatu“ 
na realizaci projektu „Budování zelené 
infrastruktury v Ostravě – Radvanicích 
a Bartovicích – etapa B“ 

50 

05155/RM1822/75 RM_M 53 Návrh na uzavření dodatku č. 8 ke smlouvě 
o nájmu nebytových prostor v budově č. p. 3037/2 
(ul. Gorkého) 

08 
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05156/RM1822/75 RM_M 54 Objednávka na zpracování návrhu a provedení 
úprav činnosti světelného signalizačního zařízení 
na křižovatce ulic Hlučínská a Slovenská 
v souvislosti s výstavbou parkoviště 

09 

05157/RM1822/75 RM_M 55 Návrh směnit nemovité věci v k. ú. Nová Bělá, 
obec Ostrava 

08 

05158/RM1822/75 RM_M 56 Návrh prodat nemovité věci v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou, obec Ostrava, návrh uzavřít smlouvu 
o zřízení služebnosti 

08 

05159/RM1822/75 RM_M 57 Návrh prodat pozemek v k. ú. Moravská Ostrava, 
obec Ostrava - rockette s.r.o. 

08 

05160/RM1822/75 RM_M 58 Pomoc podnikatelům ke zmírnění ekonomických 
dopadů v souvislosti s přijatými vládními 
opatřeními v důsledku šíření onemocnění COVID - 
19 

08 

05161/RM1822/75 RM_M 59 Žádost společnosti Bellafiore s.r.o. o směnu 
nemovitých věcí v k. ú. Svinov, obec Ostrava 

08 

05162/RM1822/75 RM_MZP 1 Uplatnění smluvních sankcí - Svinovské mosty 28 
05163/RM1822/75 RM_VZ 1 Vystavení objednávky na nákup 20 ks mini 

PC Lenovo vůči spol. XEVOS Solutions s.r.o. 
83 

05164/RM1822/75 RM_VZ 2 Veřejná zakázka „Oprava vodovodu 
ul. Ječmínkova”, poř. č. 146/2020 

05 

05165/RM1822/75 RM_VZ 3 Veřejná zakázka „Oprava vodovodu ul. Špitální”, 
poř. č. 147/2020 

05 

05166/RM1822/75 RM_VZ 4 Veřejná zakázka „Oprava kanalizace ulice 
Prostorná” poř. č. 148/2020 

05 

05167/RM1822/75 RM_VZ 5 Veřejná zakázka „Odstranění dvou staveb 
na pozemku parc. č. 1884/2 v k. ú. Moravská 
Ostrava” poř. č. 163/2020 

05 

05168/RM1822/75 RM_VZ 6 Veřejná zakázka „Rekonstrukce kanalizace 
ul. Hrušovská a U Parku - pasportizace 
a monitoring”, poř. č. 149/2020 

05 

05169/RM1822/75 RM_VZ 7 Veřejná zakázka „Úklidové práce - objekt DSČ 
a MP”, poř. č. 128/2020 

84 

05170/RM1822/75 RM_VZ 8 Veřejná zakázka malého rozsahu č. VZ 181/2020 
s názvem „Správce bytových domů” 

08 
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RM_M 0 
Schválení programu 75. sch ůze rady m ěsta konané dne 27.10.2020 
  
Usnesení číslo: 05102/RM1822/75 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

program 75. schůze rady města konané dne 27.10.2020 

  
 

RM_M 1 
Souhlas s podáním žádosti o dotaci z prost ředků Moravskoslezského 
kraje v rámci vyhlášených dota čních Podmínek „Programu na podporu 
zdravého s tárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2021“ pro p rojekt 
„Podpora volno časových aktivit senior ů Slezské Ostravy“ 
  
Usnesení číslo: 05103/RM1822/75 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s podáním žádosti o dotaci z prostředků Moravskoslezského kraje v rámci vyhlášených 
dotačních Podmínek „Programu na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji 
na rok 2021“ pro projekt „Podpora volnočasových aktivit seniorů Slezské Ostravy“, 
dle vyhlášené metodiky dotační podpory, dle důvodové zprávy a dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu 

  
2) žádá 
  

městský obvod Slezská Ostrava 
o zajištění předložení žádosti o dotaci a všech jejich příloh pro projekt dle bodu 1) tohoto 
usnesení v souladu s podmínkami „Programu na podporu zdravého stárnutí 
v Moravskoslezském kraji na rok 2021“ 

  
 Vyřizuje: Bc. Richard Vereš, T: 29.10.2020
 starosta městského obvodu Slezská 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 8/56 
  

RM_M 2 
Poptávkové řízení na výb ěr poskytovatele úv ěru pro m ěstský obvod 
Ostrava - Jih ve výši 150 mil. K č 
  
Usnesení číslo: 05104/RM1822/75 

(zn.předkl.) 
07 

  
k usnesení č. 1102/ZM1822/17 
  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

vyzvat peněžní ústavy spolupracující s městem k předložení nabídky na úvěr ve výši 150 mil. Kč 
na opravy a modernizaci bytového fondu pro městský obvod Ostrava - Jih 

- Česká spořitelna, a. s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČO 45244782 
- Komerční banka, a. s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1, IČO 45317054 
- UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, 
PSČ 140 92, IČO 64948242 
- Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČO 00001350 

  
2) rozhodla 
  

o doporučujícím hodnotícím kritériu pro výběr nejvýhodnější nabídky na úvěr ve výši 
150 mil. Kč uvedeném v důvodové zprávě předloženého materiálu 

  
3) jmenuje 
  

hodnotící komisi ve složení 

členové: 

1. Ing. Tomáš Macura, MBA    - primátor 
3. Ing. Lukáš Jančálek              - vedoucí odboru financí a rozpočtu 
3. Bc. Martin Bednář                - starosta MOb Ostrava - Jih 

náhradníci: 

1. Mgr. Zuzana Bajgarová    - náměstek primátora 
2. Ing. Věra Hrubá                - vedoucí odd. finančního řízení 
3. Ing. Otakar Šimík             - místostarosta MOb Ostrava - Jih  
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4) ukládá 
  

vedoucímu odboru financí a rozpočtu 
zabezpečit veškeré potřebné úkony vedoucí k získání nabídek úvěru ve výši 150 mil. Kč 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 29.01.2021
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  

 
RM_M 3 
Poptávkové řízení na výb ěr poskytovatele úv ěru pro m ěstský obvod 
Ostrava - Jih ve výši 30 mil. K č 
  
Usnesení číslo: 05105/RM1822/75 

(zn.předkl.) 
07 

  
k usnesení č. 1101/ZM1822/17 
  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

vyzvat peněžní ústavy spolupracující s městem k předložení nabídky na úvěr ve výši 30 mil. Kč 
na předfinancování dotačních projektů pro městský obvod Ostrava - Jih 

- Česká spořitelna, a. s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČO 45244782 
- Komerční banka, a. s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1, IČO 45317054 
- UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, 
PSČ 140 92, IČO 64948242 
- Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČO 00001350 

  
2) rozhodla 
  

o doporučujícím hodnotícím kritériu pro výběr nejvýhodnější nabídky na úvěr ve výši 30 mil. Kč 
uvedeném v důvodové zprávě předloženého materiálu 

  
3) jmenuje 
  

hodnotící komisi ve složení 

členové: 

1. Ing. Tomáš Macura, MBA    - primátor 
3. Ing. Lukáš Jančálek              - vedoucí odboru financí a rozpočtu 
3. Bc. Martin Bednář                - starosta MOb Ostrava – Jih 
 
náhradníci: 
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1. Mgr. Zuzana Bajgarová    - náměstek primátora 
2. Ing. Věra Hrubá                - vedoucí odd. finančního řízení 
3. Ing. Otakar Šimík              - místostarosta MOb Ostrava - Jih  

  
4) ukládá 
  vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

zabezpečit veškeré potřebné úkony vedoucí k získání nabídek úvěru ve výši 30 mil. Kč 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 29.01.2021
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  

 
RM_M 4 
Návrh na odpis nedobytné pohledávky právnické osoby  Národní divadlo 
moravskoslezské, p říspěvková organizace 
  
Usnesení číslo: 05106/RM1822/75 

(zn.předkl.) 
42 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  s odpisem nedobytné pohledávky ve výši 21.120,- Kč právnické osoby Národní divadlo 

moravskoslezské, příspěvkové organizace, ul. Čs. legií č. 148/14,  701 04 Ostrava – Moravská 
Ostrava, IČO 00100528, dle důvodové zprávy předloženého materiálu       

  
 

RM_M 5 
Návrh koupit nemovité v ěci a uzav řít smlouvu o z řízení služebnosti - vše 
v k. ú. Bartovice, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 05107/RM1822/75 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

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

- pozemek parc. č. 1486/7, 
- pozemek parc. č. 1487/1, 
- část pozemku parc. č. 1484, o výměře 2575 m2, která je dle geometrického plánu 
č. 2538-253/2020 oddělena a nově označena jako pozemek parc. č. 1484/6, 
- část pozemku parc. č. 1484, o výměře 2689 m2, která je dle téhož geometrického plánu 
oddělena a nově označena jako pozemek parc. č. 1484/7, 
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- část pozemku parc. č. 1484, o výměře 862 m2, která je dle téhož geometrického plánu oddělena 
a nově označena jako pozemek parc.č. 1484/8, 
- část pozemku parc. č. 1485/4, o výměře 33 m2, která je dle téhož geometrického plánu oddělena 
a nově označena jako pozemek parc. č. 1485/6, 
- část pozemku parc. č. 1486/23, o výměře 967 m2, která je dle téhož geometrického plánu 
oddělena a nově označena jako pozemek parc. č. 1486/28, 

od vlastníka ENGLER INVEST a.s., IČO 272 29 301, sídlo Tupolevova 713, Letňany, 199 00 
Praha 9, za cenu obvyklou v celkové výši 3.555.900,- Kč 

a s návrhem uzavřít kupní smlouvu v rámci Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení služebnosti 
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, vše za podmínky, že před podpisem Kupní smlouvy 
a smlouvy o zřízení služebnosti budou z listu vlastnictví č. 1211 vedeného pro k. ú. Bartovice, 
obec Ostrava, u pozemků parc. č. 1486/7, parc. č. 1487/1, parc. č. 1484/6,  parc. č. 1484/7, 
parc. č. 1484/8, parc. č. 1485/6 a parc. č. 1486/28 vymazána veškerá zástavní práva 

  
2) souhlasí 
  

s tím, aby si zastupitelstvo města vyhradilo rozhodnutí označit pozemky, uvedené 
v bodě 1) tohoto usnesení, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Radvanice a Bartovice, 
dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění 
pozdějších změn a doplňků, za podmínky, že předmětné nemovité věci statutární město Ostrava 
nabude do svého vlastnictví 

  
3) souhlasí 
  

s tím, aby zastupitelstvo města označilo pozemky, uvedené v bodě 1) tohoto usnesení, 
jakožto majetek svěřený městskému obvodu Radvanice a Bartovice, dle čl. 9 odst. 1 písm. b) 
Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn 
a doplňků, za podmínky, že předmětné nemovité věci statutární město Ostrava nabude do svého 
vlastnictví 

  
4) rozhodla 
  

na straně povinného ze služebnosti zřídit služebnost a uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti -
práva stezky a cesty přes nově označené pozemky parc. č. 1485/6 a parc. č. 1486/28 oba v k. ú. 
Bartovice, obec Ostrava, s oprávněným: 

ENGLER INVEST a.s. 
se sídlem Tupolevova 713, Letňany, 199 00 Praha 9 
IČO 272 29 301 
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v rámci Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení služebnosti dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 
a to za podmínky, že zastupitelstvo města rozhodne o koupi pozemků parc. č. 1486/7, 
parc. č. 1487/1, parc. č. 1484/6,  parc. č. 1484/7, parc. č. 1484/8, parc. č. 1485/6 
a parc. č. 1486/28 všechny v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, a uzavření kupní smlouvy, 
a že před podpisem Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení služebnosti budou z listu vlastnictví 
č. 1211 vedeného pro k. ú. Bartovice, obec Ostrava, u pozemků parc. č. 1486/7, parc. č. 1487/1, 
parc. č. 1484/6, parc. č. 1484/7, parc. č. 1484/8, parc. č. 1485/6 a parc. č. 1486/28 vymazána 
veškerá zástavní práva 

  
5) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 11.11.2020
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 6 
Schválení podání žádosti o podporu dle podmínek Min isterstva 
životního prost ředí, na nákup t ransitního vozidla na elektrický pohon, 
který by sloužil pro p řepravu imobilních uživatel ů příspěvkové 
organizace Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostra va 
  
Usnesení číslo: 05108/RM1822/75 

(zn.předkl.) 
41 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

podání žádosti o podporu dle podmínek Ministerstva životního prostředí v rámci vyhlášené 
výzvy NPŽP 11/2019: Ekomobilita, podporovaná aktivita: 5.2.A - Podpora alternativních 
způsobů dopravy, na nákup transitního vozidla na elektrický pohon, který by sloužil 
pro přepravu imobilních uživatelů Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková 
organizace, IČO 70631816, se sídlem Bohumínská 1056/71, 710 00 Ostrava - Slezská 
Ostrava, dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu  

  
2) žádá 
  

ředitele příspěvkové organizace Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, 
o zajištění předložení žádosti na nákup transitního vozidla na elektrický pohon dle bodu 1) 
tohoto usnesení v souladu s podmínkami výzvy o podporu dle podmínek Ministerstva životního 
prostředí v rámci vyhlášené výzvy NPŽP 11/2019: Ekomobilita, podporovaná aktivita: 5.2.A -
podpora alternativních způsobů dopravy 
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 Vyřizuje: Ing. Juraj Chomič, MBA, T: 30.10.2020
 ředitel Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace 
  

 
RM_M 7 
Aktualizace transforma čních plán ů pobytových sociálních služeb 
poskytovaných p říspěvkovou organizací Čtyřlístek- centrum pro osoby 
se zdravotním postižením Ostrava 
  
Usnesení číslo: 05109/RM1822/75 

(zn.předkl.) 
86 

  
k usnesení č. 02802/RM1418/41 
k usnesení č. 05774/RM1418/84 
k usnesení č. 05914/RM1418/86 
  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

aktualizaci transformačních plánů Domova Barevný svět, Domova Na Liščině a Domova 
Jandova, příspěvkové organizace Čtyřlístek-centrum pro osoby se zdravotním postižením 
Ostrava dle důvodové zprávy a přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 8 
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 
  
Usnesení číslo: 05110/RM1822/75 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s podáním žádosti městského obvodu Slezská Ostrava 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 vyhlášené metodiky 
dotační podpory, dle důvodové zprávy a dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) žádá 
  

městský obvod Slezská Ostrava 
o zabezpečení veškerých podkladů potřebných pro podání souhrnné žádosti statutárním městem 
Ostrava v souladu s vyhlášenými Podmínkami dotačního Programu na podporu poskytování 
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sociálních služeb pro rok 2021 financovaný z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu 
pro rok 2020 a o předložení žádosti o dotaci uvedené v bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Bc. Richard Vereš, T: 11.11.2020
 starosta městského obvodu Slezská Ostrava 
  

 
RM_M 9 
Zpráva o činnosti M ěstské policie Ostrava za m ěsíc září 2020 
  
Usnesení číslo: 05111/RM1822/75 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 
  
1) projednala 
  

informaci o stavu veřejného pořádku za měsíc září 2020 

  
 

RM_M 10 
Návrh na odkoupení pozemku v k. ú. Stará B ělá, obec Ostrava a návrh 
na jeho sv ěření příslušnému m ěstskému obvodu 
  
Usnesení číslo: 05112/RM1822/75 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem koupit pozemek parc. č. 3590/16 v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava 

od xxxxxxxxx, rok nar. xxxx, bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

za sjednanou kupní cenu 28.200 Kč 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

vyhradit si rozhodnutí označit pozemek parc. č. 3590/16 v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava, 
uvedený v bodě 1) tohoto usnesení, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Stará Bělá, 
dle čl. 9 odst. (1) písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění 
pozdějších změn a doplňků, za podmínky, že statutární město Ostrava nabude uvedenou 
nemovitou věc do svého vlastnictví 
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3) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

označit pozemek parc. č. 3590/16 v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava, uvedený v bodě 1) 
tohoto usnesení, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Stará Bělá, dle čl. 9 odst. (1) písm. 
b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn 
a doplňků, za podmínky, že statutární město Ostrava nabude uvedenou nemovitou věc do svého 
vlastnictví 

  
4) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 11.11.2020
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 11 
Návrh na z řízení služebnosti a uzav ření smlouvy o z řízení služebnosti 
pro oprávn ěného OVANET a.s. 
  
Usnesení číslo: 05113/RM1822/75 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

zřídit služebnost a uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti zřízení a provozování podzemního 
komunikačního vedení veřejné komunikační sítě k pozemkům: 

parc. č. 1581/62 – ostatní plocha, jiná plocha, 
parc. č. 1824 ostatní plocha, ostatní komunikace, 
k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, s oprávněným: 

OVANET a.s. 
Hájkova 1100/13, Přívoz, 702 00 Ostrava 
IČO: 25857568 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 
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RM_M 12 
Nákup parkovacího automatu 
  
Usnesení číslo: 05114/RM1822/75 

(zn.předkl.) 
09 

  
Rada města 
  
1) projednala 
  

návrh na zakoupení 1 ks parkovacího automatu 

  
2) rozhodla 
  

o vystavení objednávky na zakoupení 1 ks parkovacího automatu typu WSA Ticket Line PSA-7 
a to za cenu 138.820,- Kč bez DPH na společnost WSA doprava a parkování s.r.o. se sídlem 
Na Plachotě 156, 250 73 Radonice, IČO: 27913309 

  
3) zmocňuje 
  

vedoucího odboru dopravy 
k zabezpečení všech úkonů spojených s realizací bodu 2) tohoto usnesení, včetně podpisu 
objednávky 

  
 Vyřizuje: Ing. Břetislav Glumbík, T: 13.11.2020
 vedoucí odboru dopravy 
  
4) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se: 

zvýší nerozpočtované příjmy na: 
§ 2219, pol. 2132, ORJ 0100       o 169 tis. Kč 

zvýší kapitálové výdaje na: 
§ 2219, pol. 6122, ORJ 0100      o 169 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 
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rada m ěsta 

Usnesení  
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RM_M 13 
Informace o vy řízení dotazu člena zastupitelstva m ěsta Ing. Tomáše 
Raždíka, vzneseného na 1 7. zasedání zastupitelstva m ěsta 
dne 14.10.2020 
  
Usnesení číslo: 05115/RM1822/75 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 
  
1) bere na vědomí 
  

informaci o vyřízení dotazu člena zastupitelstva města Ing. Tomáše Raždíka, vzneseného 
na 17. zasedání zastupitelstva města dne 14.10.2020 

  
2) ukládá 
  

primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 
předložit zastupitelstvu města informaci dle bodu 1) tohoto usnesení 

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

 
RM_M 14 
Vyjád ření k oznámení o ve řejném projednání zm ěny č. 2 Územního plánu 
Rychvaldu 
  
Usnesení číslo: 05116/RM1822/75 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

text odpovědi k oznámení o veřejném projednání změny č. 2 Územního plánu Rychvaldu 
dle přílohy č. 1  předloženého materiálu 

  
 

RM_M 15 
Návrh na uzav ření smluv o vypo řádání závazk ů 
  
Usnesení číslo: 05117/RM1822/75 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  
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  o uzavření smlouvy o vypořádání závazků souvisejících se smlouvou o dodávce vody a odvádění 
odpadních vod vedenou u odběratele pod ev. č. 0075/2019/HS mezi Statutárním městem 
Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 Ostrava, IČO: 00845451, a společnosti Ostravské 
vodovody a kanalizace, a.s., se sídlem Nádražní 28/3114, 729 11 Ostrava, IČO: 45193673, 
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
  

o uzavření smlouvy o vypořádání závazků souvisejících se smlouvou o provádění pravidelné 
servisní činnosti u záložních zdrojů vedenou u objednatele pod ev. č. 0443/2018/HS 
mezi Statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 Ostrava, IČO:00845451 
a společností POWERBRIDGE, spol. s.r.o., Vintrovna 460/5c, 664 41 Popůvky, 
IČO: 25547194, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
3) zmocňuje 
  

vedoucího odboru hospodářské správy 
k podpisu smluv o vypořádání závazku dle bodu 1) a 2) předloženého materiálu 

  
 Vyřizuje: Ing. René Bartoš, T: 30.10.2020
 vedoucí odboru hospodářské správy 
  

 
RM_M 16 
Návrh na zám ěr města nepronajmout pozemky v k. ú. Záb řeh-Hulváky 
a k. ú. Nová Ves u Ostravy 
  
Usnesení číslo: 05118/RM1822/75 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

že nemá záměr pronajmout nemovité věci: 
- pozemek p. p. č. 317/7, ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, 
- pozemek p. p. č. 317/6, ostatní plocha, zeleň, 
- pozemek p. p. č. 1468, ostatní plocha, jiná plocha, 
- pozemek p. p. č. 1469, ostatní plocha, jiná plocha, 
- pozemek p. p. č. 317/8, lesní pozemek, 
- pozemek p. č. st. 1330, zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště, 
vše v k. ú. Zábřeh-Hulváky, obec Ostrava, 
- pozemek p. p. č. 212/1, lesní pozemek, 
v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava, 
dle zákresu ve snímku, který je součástí přílohy č. 1/1 a 1/2 předloženého materiálu 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  
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RM_M 17 
Příprava projektu a schválení podání žádosti pro proj ekt „Poznávací 
zájezdy a p řednášky pro seniory 2021” 
  
Usnesení číslo: 05119/RM1822/75 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

zahájení přípravy projektu „Poznávací zájezdy a přednášky pro seniory 2021” 
ke spolufinancování z Programu na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji 
na rok 2021 

  
2) souhlasí 
  

s podáním žádosti o dotaci pro projekt  „Poznávací zájezdy a přednášky pro seniory 
2021” v rámci Programu na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2021 

  
3) žádá 
  

městský obvod Ostrava-Jih 
o zajištění veškerých úkonů spojených s přípravou projektu a předložením žádosti o dotaci 
a všech jejich příloh pro projekt dle bodu 2) tohoto usnesení v souladu s podmínkami výzvy 
v rámci Programu  na podporu zdravého stárnutí  v Moravskoslezském kraji na rok 2021 

  
 Vyřizuje: Bc. Martin Bednář, T: 06.11.2020
 starosta městského obvodu Ostrava - Jih 
  
4) žádá 
  

městský obvod Ostrava-Jih 
o zajištění spolufinancování a předfinancování projektu uvedeného v bodě 3) tohoto usnesení 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
  

  
 Vyřizuje: Bc. Martin Bednář, T: 06.11.2020
 starosta městského obvodu Ostrava - Jih 
  

 
RM_M 18 
Zahájení p řípravy a podání žádosti o dotaci pro projekt „Podpo ra 
volno časových aktivit senior ů v MOaP v roce 2021” 
  
Usnesení číslo: 05120/RM1822/75 

(zn.předkl.) 
50 



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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Rada města 
  
1) souhlasí 
  

se zahájením přípravy projektu a s podáním žádosti o dotaci na projekt „Podpora volnočasových 
aktivit seniorů v MOaP v roce 2021” v rámci dotačního Programu na podporu zdravého stárnutí 
v Moravskoslezském kraji na rok 2021 vyhlášeného Moravskoslezským krajem, IČO 70890692, 
28. října 117, 702 18 Ostrava 

  
2) žádá 
  

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 
jako nositele projektu o zajištění veškerých úkonů spojených s přípravou projektu a předložením 
žádosti o dotaci a všech jejích příloh dle bodu 1) tohoto usnesení v souladu s podmínkami výzvy 
v rámci Programu na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2021 

  
 Vyřizuje: Ing. Zuzana Ožanová, T: 06.11.2020
 starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 
  
3) žádá 
  

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 
o zajištění předfinancování a spolufinancování projektu uvedeného v bodě 1) tohoto usnesení 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 Vyřizuje: Ing. Zuzana Ožanová, T: 31.12.2021
 starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 
  

 
RM_M 19 
Návrh na uzav ření dodatku č. 1 ke smlouv ě o nájmu ev. č. 1000/2013/MJ 
  
Usnesení číslo: 05121/RM1822/75 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

na straně pronajímatele o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu ev. č. 1000/2013/MJ ze dne 
07.03.2013, jejímž předmětem je pronájem části informačního zařízení zastávek inv. č. 101397, 
tj. stožár včetně rozvodů, umístěného na pozemku parc. č. 3070/3, ostatní plocha, ostatní 
komunikace, k. ú. Svinov, obec Ostrava, (původně na pozemku parc. č. 3070, ostatní plocha, jiná 
plocha, k. ú. Svinov, obec Ostrava), 

 
 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  
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s Koordinátorem ODIS s.r.o., IČO: 646 13 895, 28. října 3388/111, Moravská Ostrava, 702 00 
Ostrava, 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 20 
Návrh na souhlas s umíst ěním vedení VN v četně optických kabel ů, 
uzavření smlouvy o budoucí smlouv ě o zřízení věcného b řemene, smluv 
o zřízení věcného b řemene-služebnosti k pozemk ům ve vlastnictví 
statutárního m ěsta Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. a OVANET, a.s. 
  
Usnesení číslo: 05122/RM1822/75 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s umístěním podzemního kabelového vedení VN  včetně zařízení pro zajištění přenosu systémů 
měřící, ochranné, řídící, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky - zemní optický 
kabel instalovaný v ochranné HDPE trubce v příloži kabelového vedení distribuční sítě v 
pozemcích ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

p. č. st. 775 - zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba bez čp./če, výroba, 
p. p. č. 394/1 - ostatní plocha, manipulační plocha 
v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, pro:  
  
ČEZ Distribuce, a.s. 
se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO: 24729035 

v rámci stavby „Ostrava, kabel OS_8005-8007, VNk, HDPE” 
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 VN  včetně zařízení pro zajištění přenosu 
systémů měřící, ochranné, řídící, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky - zemní 
optický kabel instalovaný v ochranné HDPE trubce v příloži kabelového vedení distribuční 
sítě k pozemkům: 

p. č. st. 775 - zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba bez čp./če, výroba, 
p. p. č. 394/1 - ostatní plocha, manipulační plocha 
v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, s budoucím oprávněným: 

 
 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 
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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) rozhodla 
  

na straně vlastníka zřídit věcné břemeno a uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene zřízení 
a provozování podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV  k pozemku ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy: 

parc. č. 821/1 - lesní pozemek 
v k. ú. Stará Plesná, obec Ostrava, s oprávněným: 

ČEZ Distribuce, a.s. 
se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO 247 29 035 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  
4) rozhodla 
  

na straně vlastníka zřídit služebnost a uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti zřízení 
a provozování podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě  k pozemkům 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

p. p. č. 3/8 - ostatní plocha, zeleň, 
p. p. č. 417/15 - ostatní plocha, silnice, 
p. p. č. 417/16 - ostatní plocha, silnice, 
p. p. č. 438/3 - ostatní plocha, silnice, 
p. p. č. 438/4 - ostatní plocha, silnice 
v k. ú. Muglinov, obec Ostrava, s oprávněným: 

OVANET a.s. 
se sídlem Hájkova 1100/13, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO 258 57 568 
dle přílohy č. 9 předloženého materiálu 

  
5) rozhodla 
  

na straně vlastníka zřídit služebnost a uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti zřízení 
a provozování podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě  k pozemku 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

p. p. č. 487/3 - orná půda 
v k. ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, s oprávněným: 
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OVANET a.s. 
se sídlem Hájkova 1100/13, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO 258 57 568 
dle přílohy č. 12 předloženého materiálu 

  
6) rozhodla 
  

na straně vlastníka zřídit služebnost a uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti zřízení 
a provozování podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě  k pozemkům 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 242/5 - zahrada, 
parc. č. 3071/1 - ostatní plocha, silnice 
v k. ú. Svinov, obec Ostrava, s oprávněným: 

OVANET a.s. 
se sídlem Hájkova 1100/13, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO 258 57 568 
dle přílohy č. 15 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 21 
Návrh na uzav ření dodatku č. 4 k nájemní smlouv ě ev. č. 3638/2017/MJ 
  
Usnesení číslo: 05123/RM1822/75 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

na straně pronajímatele uzavřít dodatek č. 4 k nájemní smlouvě ev. č. 3638/2017/MJ ze dne 
21. 12. 2017, ve znění dodatků č. 1 - č. 3, jejímž předmětem je pronájem jednotky č. 3039/106, 
vymezené podle zákona o vlastnictví bytů, způsob využití - jiný nebytový prostor, umístěné 
v 1. podzemním podlaží bytového domu č.p. 3039, část obce Bělský Les, který stojí na pozemku 
parc. č. 126/15, k.ú. Dubina u Ostravy, na ul. Horní č. or. 114, Ostrava-Bělský Les, s žadatelem 

Handy Club Ostrava, zapsaný spolek, IČO: 012 59 857, se sídlem Závodní 272/29, Hrabůvka, 
700 30 Ostrava, 

z důvodu prodloužení doby nájmu do 31.12. 2028, úpravy výše nájemného v čl. III. odst. 3 
a úpravy práv a povinností nájemce v čl. V. předmětné nájemní smlouvy, 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 
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RM_M 22 
Návrh na vystoupení statutárního m ěsta Ostravy ze Sdružení pro rozvoj 
Moravskoslezského kraje 
  
Usnesení číslo: 05124/RM1822/75 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
 
rozhodnout o vystoupení statutárního města Ostrava ze spolku Sdružení pro rozvoj 
Moravskoslezského kraje, z. s., IČO: 005 76 310, se sídlem Výstavní 2224/8, Mariánské Hory, 
709 00 Ostrava, dle důvodové zprávy předloženého materiálu a zaslání oznámení o vystoupení 
z tohoto spolku dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) ukládá 
  primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

předložit zastupitelstvu města návrh dle bodu 1) tohoto usnesení  

  
 Vyřizuje: Mgr. Bc. Michal Bayer, T: 11.11.2020
 vedoucí odboru kancelář primátora 
  

 
RM_M 23 
Návrh na uzav ření „Smlouvy o výp ůjčce” v souvislosti se stavbou 
„Rekonstrukce na vodovodu a dostavba kanalizace v u l. Vini čná 
a Vinohrad” a „Smlouvy o budoucí smlo uvě o zřízení služebnosti 
inženýrské sít ě a Smlouvy o výp ůjčce” v souvislosti se stavbou 
„Dostavba kanalizace v ulici Hluboká”, zahrnutými d o kapitálového 
rozpo čtu statutárního m ěsta Ostravy 
  
Usnesení číslo: 05125/RM1822/75 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

uzavřít „Smlouvu o výpůjčce” v souvislosti se stavbou „Rekonstrukce vodovodu a dostavba 
kanalizace v ul. Viničná a Vinohrad” mezi půjčitelem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nar.: xxxx, 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

a statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, 
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 
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2) rozhodla 
  

uzavřít „Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě a Smlouvu 
o výpůjčce” v souvislosti se stavbou „Dostavba kanalizace v ulici Hluboká” 
mezi vlastníky  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

a statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, 
dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 24 
Návrh na vydání p ředchozího souhlasu rady m ěsta s umíst ěním hmyzích 
domk ů v k. ú. Moravská Ostrava 
  
Usnesení číslo: 05126/RM1822/75 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) vydává 
  

pro „spolek Fiducia”, IČO: 26642379, sídlem Nádražní 615/30, Moravská Ostrava, 702 00 
Ostrava, 

předchozí souhlas s realizací projektu s názvem „Hmyz je fajnovy”, spočívající v umístěním 
hmyzích domků na pozemku parc. č. 968, ostatní plocha, a pozemku parc. č. 974/9, ostatní
plocha, vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, 
pro účely poskytnutí dotace, 

za předpokladu splnění podmínky: 

• předložení vizualizace hmyzích domků před jejich realizací v rámci projektu s názvem 
„Hmyz je fajnovy” 

  
 

  



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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RM_M 25 
Souhlas s trvalým odn ětím pln ění funkcí lesa 
  
Usnesení číslo: 05127/RM1822/75 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s trvalým odnětím plnění funkcí lesa pozemku p. p. č. 455/59 - lesní pozemek v k. ú. Zábřeh-VŽ, 
obec Ostrava, a to v celém rozsahu výměry pozemku pro stavbu „Sportovní areál U Cementárny 
- II. etapa ORG 8171 v k. ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava SO 06 Parkoviště na ulici U Cementárny”

za podmínky, že náklady spojené s trvalým odnětím plnění funkcí lesa výše uvedenému 
pozemku ponese SAREZA , s.r.o. 

  
 

RM_M 26 
Návrh na souhlas s umíst ěním vedení NN v četně rozvodných sk říní, 
uzavření smlouvy o budoucí smlouv ě o zřízení věcného b řemene, smluv 
o zřízení věcného b řemene a dodatku č. 1 ke smlouv ě o budoucí 
smlouv ě o zřízení věcného b řemene k pozemk ům ve vlastnictví 
statutárního m ěsta Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a. s. 
  
Usnesení číslo: 05128/RM1822/75 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s umístěním podzemního kabelového vedení 3x NN  včetně 3 ks rozvodných skříní 
na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

p. p. č. 280/1 - ostatní plocha, neplodná půda, 
p. p. č. 894/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace 
v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, pro:  
  
ČEZ Distribuce, a.s. 
se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO: 24729035 

v rámci stavby „Ostrava-Přívoz 30, DTS, NN” 
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 3x NN  včetně  3 ks rozvodných skříní 



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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k pozemkům: 

p. p. č. 280/1 - ostatní plocha, neplodná půda, 
p. p. č. 894/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace 
v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, s oprávněným: 

ČEZ Distribuce, a.s. 
se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO: 24729035 
dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
3) rozhodla 
  

na straně vlastníka zřídit věcné břemeno a uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene zřízení 
a provozování podzemního vedení přípojky NN 0,4 kV včetně rozpojovací skříně  k pozemku 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 2600/1 - trvalý travní porost 
v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava, s oprávněným: 

ČEZ Distribuce, a.s. 
se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO 247 29 035 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  
4) rozhodla 
  

na straně vlastníka zřídit věcné břemeno a uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene zřízení 
a provozování trafostanice  k pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 3590/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace 
v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, s oprávněným: 

ČEZ Distribuce, a.s. 
se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO 247 29 035 

dle přílohy č. 9 předloženého materiálu 

  
5) rozhodla 
  

na straně vlastníka uzavřít dodatek č. 3 ke smlouvě  o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene - služebnosti evid. č. 2689/2014/MJ ze dne 8. 12. 2014 ve znění dodatku 
č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti 
evid. č. 2689D1/2016/MJ ze dne 12. 10. 2016 ve znění dodatku č. 2 ke smlouvě o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti evid. č. 2689D2/2018/MJ ze dne 11. 10. 2018, 
s budoucím oprávněným: 

 



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 
dle přílohy č. 12 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 27 
Úprava rozpo čtu 
  
Usnesení číslo: 05129/RM1822/75 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 
  
1) bere na vědomí 
  

snížení objemu finančních prostředků, určených na účelové opravy mostů a komunikací, 
realizované společností Ostravské komunikace, a.s. dle bodu C.3 důvodové zprávy 
předloženého materiálu 

  
2) schvaluje 
  

úpravu závazných ukazatelů příspěvkové organizaci Městský ateliér prostorového plánování 
a architektury, a to 
- snížení neinvestičního příspěvku o 137 tis. Kč 
- zvýšení investičního příspěvku o 137 tis. Kč 
dle bodu C.5.  důvodové zprávy předloženého materiálu 

  
3) rozhodla 
  

o poskytnutí finančních prostředků ve výši 234 363,59 Kč městskému obvodu Michálkovice 
na spolufinancování projektu Vybudování školní dílny v Základní škole Ostrava-Michálkovice, 
U Kříže 28, p. o., dle bodu E.4. předloženého materiálu 

  
4) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

- ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 
na pol. 4116, ÚZ 13015, ORJ 120 o 251 tis. Kč (A.1.) 

- neinvestiční přijaté transfery od krajů 
na pol. 4122, ÚZ 201, ORJ 120 o 242 tis. Kč (A.2.) 
                      ÚZ 135, ORJ 120 o 30 tis. Kč (A.3.) 



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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- běžné výdaje 
(A.1.) na ORJ 135, § 4399, pol. 5011, ÚZ 13015, org. 13015 o 187 tis. Kč 
                                            pol. 5031, ÚZ 13015, org. 13015 o 47 tis. Kč 
                                            pol. 5032, ÚZ 13015, org. 13015 o 17 tis. Kč 
na § 6171, pol. 5168, ORJ 134 o 129 tis. Kč (C.1.) 
na § 2212, pol. 5171, ORJ 100 o 3 000 tis. Kč (C.3.) 
na § 5213, pol. 5139, ORJ 200 o 193 tis. Kč (C.4.) 
na § 6409, pol. 5904, ÚZ 22009, ORJ 120 o 200 tis. Kč (C.5.) 

- kapitálové výdaje 
na § 3612, pol. 6111,ORJ 300 o 96 tis. Kč (C.2.) 
na § 2321, pol. 6121, ÚZ 95, org. 7302 o 1 443 tis. Kč (C.7.) 

- neinvestiční transfery 
na § 3311, pol. 5336, ÚZ 201, ORJ 160, org. 4240 o 242 tis. Kč (A.2.) 
na § 3233, pol. 5336, ÚZ 135, ORJ 140, org. 82 o 30 tis. Kč (A.3.) 

- investiční transfery 
na § 3636, pol. 6351, ORJ 300, org. 87 o 137 tis. Kč (C.6.) 

z v y š u j í 

- neinvestiční převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje 
na § 6330, pol. 5347, ÚZ 6330, ORJ 120, org. 516 o 235 tis. Kč (E.4.) 

z v y š u j e 

- účelová rezerva ke krytí výpadku sdílených daní 
na § 6409, pol. 5901, ÚZ 2020, ORJ 120 o 362 tis. Kč (E.1.) 
                                                                  o 5 551 tis. Kč (E.2.) 
                                                                  o 539 tis. Kč (E.3.) 

- s n i ž u j í 

- běžné výdaje 
na § 3639, pol. 5169, ORJ 300 o 96 tis. Kč (C.2.) 
(C.3.) na ORJ 100, § 2212, pol. 5171, ÚZ 93 o 1 200 tis. Kč 
                                            pol. 5169 o 1 500 tis. Kč 
                                            pol. 5169, ÚZ 93 o 300 tis. Kč 
(C.4.) na ORJ 200, § 5279, pol. 5169 o 82 tis. Kč 
                               § 6171, pol. 5169 o 111 tis. Kč 
na § 3799, pol. 5169, ORJ 300 o 200 tis. Kč (C.6.) 

- kapitálové výdaje 
na § 6171, pol. 6111, ORJ 134 o 129 tis. Kč (C.1.) 
(C.7.) na ORJ 230, § 2321, pol. 6121, ÚZ 95, org. 7366 o 1 000 tis. Kč 
                                                                         org. 7365 o 188 tis. Kč 
                                                                         org. 7039 o 255 tis. Kč 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  
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- neinvestiční transfery 
na § 3636, pol. 5331, ORJ 300, org. 87 o 137 tis. Kč (C.5.) 
(E.1.) na ORJ 140, § 3299, pol. 5331, ÚZ 7107 o 60 tis. Kč 
                                            pol. 5331, ÚZ 7110 o 2 tis. Kč 
                                            pol. 5332, ÚZ 7117 o 300 tis. Kč  
(E.2.) na ORJ 161, § 3419, pol. 5213, ÚZ 7104 o 30 tis. Kč 
                                                             ÚZ 7117 o 1 905 tis. Kč 
                                            pol. 5222, ÚZ 7103 o 2 470 tis. Kč 
                                                             ÚZ 7104 o 640 tis. Kč 
                                                             ÚZ 7117 o 486 tis. Kč 
                                           pol. 5222 o 20 tis. Kč 
(E.3.) na ORJ 160, § 3311, pol. 5222, ÚZ 7101 o 50 tis. Kč 
                               § 3312, pol. 5222, ÚZ 7101 o 200 tis. Kč 
                               § 3312, pol. 5332, ÚZ 7101 o 30 tis. Kč 
                               § 3319, pol. 5222, ÚZ 7101 o 190 tis. Kč 
                               § 3319, pol. 5339, ÚZ 7101 o 20 tis. Kč 
                               § 3421, pol. 5221, ÚZ 7105 o 16 tis. Kč 
                               § 3421, pol. 5222, ÚZ 7105 o 33 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 235 tis. Kč (E.4.) 

  

Městské obvody (A.1.) dle důvodové zprávy předloženého materiálu 
- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 
na pol. 4116, ÚZ 13015 celkem o 1 589 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje 
na § 4399, pol. 5xxx, ÚZ 13015, org. 13015 celkem o 1 589 tis. Kč 

Městský obvod Michálkovice (E.4.) 
- zvýší neinvestiční převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 6330, org. 516 o 235 tis. Kč (E.4.) 
- zvýší běžné výdaje 
na § 3113, pol. 5xxx, ÚZ xxxxxxxxx, org. 1600019000000 o 235 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 
  

 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  
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RM_M 28 
Kácení d řevin na pozemcích ve vlastnictví statutárního m ěsta Ostravy 
  
Usnesení číslo: 05130/RM1822/75 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

a) s kácením 2 ks javoru mléče o obvodech kmenů 133 cm a 96 cm rostoucích na pozemku 
parc. č. 3594/8 - ostatní plocha, ostatní komunikace a 1 ks javoru mléče o obvodu kmene 89 cm 
na pozemku parc. č. 3594/10 - ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú. Moravská Ostrava, 
obec Ostrava, dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

b) s kácením 1 ks jírovce maďalu o obvodu kmene 172 cm rostoucího na pozemku parc. č. 1104 
- ostatní plocha, k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

c) s kácením 4 ks jírovců o obvodech kmenů 210 cm, 179 cm, 216 cm, 210 cm a 1 ks jasanu 
ztepilého o obvodu kmene 226 cm rostoucích na pozemku parc. č. 573/2 - ostatní plocha, k. ú. 
Přívoz, obec Ostrava, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu  

  
2) ukládá 
  

Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru hospodářské správy 
zajistil vyhotovení a podání žádostí o povolení kácení dřevin u příslušného orgánu ochrany 
přírody dle bodu 1a) až 1c) tohoto usnesení  

  
 Vyřizuje: Ing. René Bartoš, T: 06.11.2020
 vedoucí odboru hospodářské správy 
  
3) zmocňuje 
  

vedoucího odboru hospodářské správy 
k podpisu žádostí o povolení kácení dřevin u příslušného orgánu ochrany přírody dle bodu 2) 
tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. René Bartoš, T: 06.11.2020
 vedoucí odboru hospodářské správy 
  

 
RM_M 29 
Předchozí souhlas rady m ěsta k nabytí nemovitostí do majetku m ěsta 
  
Usnesení číslo: 05131/RM1822/75 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 
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 1) vydává 
  

- předchozí souhlas v souladu s článkem 7, odst. (3), písm. c) obecně závazné vyhlášky města 
Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, k: 

• nabytí části pozemku parc. č. 414 v k. ú. Hošťálkovice, pro městský obvod Hošťálkovice 
• nabytí pozemku parc. č. 417/19 v k. ú. Muglinov, pro městský obvod Slezská Ostrava 

  
2) nevydává 
  

- předchozí souhlas v souladu s článkem 7, odst. (3), písm. c) obecně závazné vyhlášky města 
Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, k nabytí: 

• budov - garáží, stojících na pozemcích parc. č. 2027/2 a parc. č. 2027/112 v k. ú. 
Radvanice, pro městský obvod Radvanice a Bartovice 

  
 

RM_M 30 
Návrh na uzav ření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouv ě o poskytnutí 
víceleté neinvesti ční účelové dotace v oblasti sociální pé če č. 1 
na zabezpečení projektu „Centrum sociálních služeb Domus 2020- 2022“ 
z rozpo čtu statutárního m ěsta Ostravy 
  
Usnesení číslo: 05132/RM1822/75 

(zn.předkl.) 
86 

  
k usnesení č. 0730/ZM1822/12 
 
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
 
rozhodnout o uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí víceleté neinvestiční 
účelové dotace v oblasti sociální péče č. 1 na zabezpečení projektu „Centrum sociálních služeb 
Domus 2020-2022“ z rozpočtu statutárního města Ostravy ev. č. 0511/2020/SVZ uzavřené 
s organizací Ledax Ostrava o.p.s., se sídlem Patrice Lumumby 2608/66, 700 30 Ostrava-Zábřeh, 
IČO 28131401, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  
2) ukládá 
  

náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D., 
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Mgr. Zdeněk Živčák, MPA, T: 11.11.2020
 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 



Statutární město Ostrava 
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RM_M 31 
Návrh na uzav ření dodatku č. 1 ke smlouv ě příkazní 
ev. č. 0736/2020/ŠaS/VZKÚ k ve řejné zakázce „Výuka d ětí ostravských 
MŠ a ZŠ přírodov ědných a technických obor ů”, identifikátor ve řejné 
zakázky P19V00166617 
  
Usnesení číslo: 05133/RM1822/75 

(zn.předkl.) 
91 

  
k usnesení č. 03144/RM1822/46 
  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě příkazní na zajištění služeb, ev. č. 0736/2020/ŠaS/VZKÚ, 

ze dne 02.03.2020, uzavřené mezi Statutárním městem Ostrava a právnickou osobou 
Dolní oblast VÍTKOVICE, z.s., sídlem Vítkovice 3004, 703 00 Ostrava, IČO 75125285 
k veřejné zakázce „Výuka dětí ostravských MŠ a ZŠ přírodovědných a technických oborů”, 
kterým se upravuje předmět a odměna za předmět plnění smlouvy, dle přílohy č. 3 předloženého 
materiálu 

  
 

RM_M 32 
Poptávkové řízení na výb ěr poskytovatele úv ěru p ro městský obvod 
Vítkovice ve výši 57 mil. K č 
  
Usnesení číslo: 05134/RM1822/75 

(zn.předkl.) 
07 

  
k usnesení č. 04961/RM1822/72 
k usnesení č. 1100/ZM1822/17 
  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

vyzvat vybrané banky k zaslání nabídky úvěru pro městský obvod Vítkovice za účelem 
financování investičních projektů městského obvodu Vítkovice ve výši 57 mil. Kč dle parametrů 
uvedených v důvodové zprávě ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
  

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

- Česká spořitelna, a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČO 452447782 
- Komerční banka, a.s., Praha 1, Na příkopě 33/969, PSČ 114 07, IČO 45317054 
- Československá obchodní banka, a.s., Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, IČO 00001350
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- UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 
140 92, IČO 64948242 

  
3) rozhodla 
  

o doporučeném hodnotícím kritériu pro výběr cenově nejvýhodnější nabídky úvěru 

  
4) jmenuje 
  

hodnotící komisi ve složení 

Členové: 
1. Ing. Tomáš Macura, MBA - primátor 
2. Ing. Lukáš Jančálek - vedoucí odboru financí a rozpočtu 
3. Richard Čermák - starosta MOb Vítkovice 

Náhradníci: 
1. Mgr. Zuzana Bajgarová - náměstkyně primátora 
2. Ing. Věra Hrubá - vedoucí oddělení finančního řízení 
3. Bc. Lenka Šindlářová - vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
5) ukládá 
  

vedoucímu odboru financí a rozpočtu 
zabezpečit veškeré potřebné úkony vedoucí k získání a k výběru nejvýhodnější nabídky úvěru 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 29.01.2021
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  

 
RM_M 33 
Stanovisko k žádosti o zápis do školského rejst říku školské právnické 
osoby „K řesťanské základní školy, mate řské školy, základní um ělecké 
školy a st řediska volného času Beleza“, se sídlem Palackého 918/70, 
702 00 Ostrava 
  
Usnesení číslo: 05135/RM1822/75 

(zn.předkl.) 
91 

  
Rada města 
  
1) vydává 
  

nesouhlasné stanovisko k žádosti o zápis Křesťanské základní školy, mateřské školy, základní 
umělecké školy a střediska volného času Beleza do rejstříku škol a školských zařízení 
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RM_M 34 
Návrh na uzav ření smlouvy o souhlasu s provedením stavby 
a vypo řádáním závazk ů se spole čností Černá louka s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 05136/RM1822/75 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

na straně vlastníka uzavřít smlouvu o souhlasu s provedením stavby a vypořádání závazků 
k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 80/1 - zastavěná plocha a nádvoří, 
parc. č. 80/3 - zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr, 
parc. č. 81/3 - ostatní plocha, zeleň, 
parc. č. 84/2 - zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr, 
parc. č. 84/5 - ostatní plocha, jiná plocha, 
parc. č. 84/7 - ostatní plocha, jiná plocha, 
všechny v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, se stavebníkem: 

Černá louka s.r.o. 
se sídlem Černá louka 3235, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 
IČO 268 79 280 

v rámci staveb „Slezskoostravský hrad - MINIUNI”  a „Slezskoostravský hrad - Visutá terasa”,

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 35 
Udělení souhlasu k uzav ření Dohody o partnerství mezi SMO, m ěstský 
obvod Vítkovice a Dolní oblastí VÍTKOVICE, z. s. 
  
Usnesení číslo: 05137/RM1822/75 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 
  
1) vydává 
  

souhlas v souladu s OZV č. 14/2013 Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, 
čl. 7 odst. (9) písm. c) k uzavření Dohody o partnerství mezi SMO, městský obvod Vítkovice 
a Dolní oblastí VÍTKOVICE, z. s., dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 Vyřizuje: Richard Čermák, 
 starosta městského obvodu Vítkovice 
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RM_M 36 
Informace o ukon čení projektu „MORAVANÉ A ORAVANÉ 
SPOLUPRACUJÍ” realizovaného z Opera čního programu INTERREG V- A 
Slovenská republika- Česká republika p říspěvkové organizace Domov 
pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava 
  
Usnesení číslo: 05138/RM1822/75 

(zn.předkl.) 
41 

  
k usnesení č. 10085/RM1418/136 
  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s předloženou informací o ukončení projektu „MORAVANÉ A ORAVANÉ 
SPOLUPRACUJÍ” v rámci Operačního programu INTERREG V-A Slovenská republika -
Česká republika (kód výzvy: FMP/CZ/1/11b) financovaného z Evropského fondu regionální 
rozvoje (Fond malých projektů) a s konečným vyúčtováním projektu dle důvodové zprávy 
a přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 37 
Uzavření dvou Smluv o ú čtu s Českou spo řitelnou, a.s. pro majetkový 
odbor na vybírání nájemného a na kauce 
  
Usnesení číslo: 05139/RM1822/75 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o  uzavření Smlouvy o účtu č. 8839812/0800 s Českou spořitelnou, a.s., Praha 4, 
Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČO: 45 24 47 82 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
  

o  uzavření Smlouvy o účtu č. 8840012/0800 s Českou spořitelnou, a.s., Praha 4, 
Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČO: 45 24 47 82 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 38 
Udělení p ředchozího souhlasu s nabytím daru do vlastnictví pr ávnické 
osoby M ěstská nemocnice Ostrava, p říspěvková organizace, 
IČO 00635162, se sídlem Nemocni ční 898/20a, 728 80 Ostrava - Moravská 
Ostrava 

(zn.předkl.) 
40 
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Usnesení číslo: 05140/RM1822/75  
  
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 Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, 
IČO  0635162, se sídlem Nemocniční 898/20a, 728 80 Ostrava - Moravská Ostrava, 
ve výši  126.847,35 Kč (příloha č. 1 předloženého materiálu) 

  
2) ukládá 
  

náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D., 
vystavit za zřizovatele předchozí souhlas zřizovatele k darovací smlouvě dle bodu 1) 
tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Mgr. Zdeněk Živčák, MPA, T: 30.10.2020
 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
  

 
RM_M 39 
Návrh provád ěcí smlouvy na nákup licencí Microsoft se spol. T- Mobile 
Czech Republic a.s. 
  
Usnesení číslo: 05141/RM1822/75 

(zn.předkl.) 
83 

Rada města 

1) rozhodla 
  

o uzavření Prováděcí smlouvy č. 2020_138 k Rámcové smlouvě na pořizování licencí 
k produktům Microsoft ze dne 07.12.2018 se spol. T-Mobile Czech Republic a.s. se sídlem: 
Tomíčkova 2144/1, 148 00, Praha, Chodov, Česká republika, IČO: 64949681 za cenu nejvýše 
přípustnou 211 201,20 EUR bez DPH dle přílohy č. 1 předloženého materiálu  

  
 

RM_M 40 
Žádost sdružení OSTRAVA BEZPE ČNÁ DOPRAVA!!!, na z ařazení oprav 
technologií a za řízení instalovaných v Centru bezpe čné jízdy do plánu 
oprav na rok 2021 a schválení financování t ěchto oprav. 
  
Usnesení číslo: 05142/RM1822/75 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
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 1) bere na vědomí 
  

žádost sdružení OSTRAVA BEZPEČNÁ DOPRAVA!!!, o opravu technologií Centra bezpečné 
jízdy v roce 2021, ve výši 5 599 808,- Kč bez DPH a její úhradu z rozpočtu statutárního města 
Ostrava 

  
 

RM_M 41 
Návrh na zám ěr města prodat nemovité v ěci v k. ú. Záb řeh nad Odrou 
a v k. ú. Slezská Os trava, návrh na zám ěr města neprodat nemovitou v ěc 
v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 05143/RM1822/75 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem na záměr města prodat 

pozemek p. p. č. 426/56 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního 
města Ostravy, svěřený městskému obvodu 

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

  
2) souhlasí 
  

s návrhem na záměr města prodat 

níže uvedené nemovité věci v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního 
města Ostravy, svěřené městskému obvodu, a to: 
- pozemek parc. č. 349/3 
- pozemek parc. č. 350/3 

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

  
3) nesouhlasí 
  

s návrhem na záměr města prodat 

pozemek parc. č. 349/2 v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy, svěřený městskému obvodu  

  
 



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 39/56 
  

4) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 11.11.2020
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 42 
Vypnutí ve řejného osv ětlení 
  
Usnesení číslo: 05144/RM1822/75 

(zn.předkl.) 
09 

  
Rada města 
  
1) projednala 
  

žádost VŠB - TUO o vypnutí veřejného osvětlení v lokalitách a čase dle předloženého materiálu

  
2) souhlasí 
  

s vypnutím veřejného osvětlení v lokalitách a čase dle předloženého materiálu 

  
3) ukládá 
  

vedoucímu odboru dopravy 
informovat správce veřejného osvětlení - společnost Ostravské komunikace, a.s. 

  
 Vyřizuje: Ing. Břetislav Glumbík, T: 30.10.2020
 vedoucí odboru dopravy 
  

 
RM_M 43 
Změna Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt „Vým ěna plynových 
kotl ů ve vybraných školských za řízeních SMO, MOb MOaP - Waldorfská 
ZŠ a MŠ Ostrava” 
  
Usnesení číslo: 05145/RM1822/75 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 07044/RM1418/100 
k usnesení č. 01754/RM1822/27 
k usnesení č. 0441/ZM1822/8 
 
Rada města 
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 1) souhlasí 
  

se změnou Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 
od poskytovatele Ministerstva životního prostředí ČR, se sídlem Vršovická 1142/65,100 10 
Praha 10, IČO:00164801, pro projekt „Výměna plynových kotlů ve vybraných školských 
zařízeních SMO, MOb MOaP - Waldorfská ZŠ a MŠ Ostrava” dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu za podmínky souhlasu zastupitelstva města s podmínkami poskytnutí dotace 
uvedenými v příloze č. 1 předloženého materiálu 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
 
vyslovit souhlas s podmínkami poskytnutí dotace uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace 
(Změna), které jsou součástí přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
3) žádá 
  

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 
o zabezpečení všech potřebných úkonů spojených s realizací projektu dle bodu 1) tohoto 
usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Zuzana Ožanová, T: 30.04.2021
 starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 
  
4) ukládá 
  

primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 
předložit zastupitelstvu města návrh dle bodu 2) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing Zuzana Ožanová, T: 11.11.2020
 starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 
  

 
RM_M 44 
Návrh na souhlas s umíst ěním inženýrských sítí do pozemku 
ve vlastnictví SMO a návrh na uzav ření smlouvy o budoucí smlouv ě 
o zřízení věcného b řemene pro spole čnost GasNet, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 05146/RM1822/75 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
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s umístěním VTL plynovodu  DN300 a drenážního potrubí do pozemku ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy: 

parc. č. 2601 - orná půda, 
v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, 

pro: 

GasNet, s.r.o. 
se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 
IČO 272 95 567 

v rámci stavby „REKO VTL-311034 Kunčičky CEMOS”, dle situačního výkresu, 
který je přílohou č. 1/2 předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
  

na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - zřízení 
a provozování drenážního potrubí v pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 2601 - orná půda, 
v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, s budoucím oprávněným: 

GasNet, s.r.o. 
se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 
IČO 272 95 567 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 45 
Udělení p ředchozího souhlasu z řizovatele s nabytím dar ů do vlastnictví 
Zoologické zahrady a bota nického parku Ostrava, p říspěvkové 
organizace 
  
Usnesení číslo: 05147/RM1822/75 

(zn.předkl.) 
38 

  
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 každého 
z jednotlivých darů v celkové výši 414.930,00 Kč dle příloh č. 1 až 4 předloženého materiálu 
do vlastnictví Zoologické zahrady a botanického parku Ostrava, příspěvkové organizace, 
se sídlem Michálkovická 2081/197, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava, IČO: 0037324 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  
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2) ukládá 
  

náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové 
vystavit za zřizovatele předchozí souhlas k darovacím smlouvám dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 10.11.2020
 vedoucí odboru strategického rozvoje 
  

 
RM_M 46 
Kontrola pln ění usnesení rady m ěsta za období duben a kv ěten 2020 
  
Usnesení číslo: 05148/RM1822/75 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

předloženou kontrolu s tím, že 

a) usnesení dle přílohy č. 1 až 3 předloženého materiálu jsou splněna a vyřazuji se z dalšího 
sledování 

b) usnesení dle přílohy č. 4  předloženého materiálu ponechává ve sledování 

  
 

RM_M 47 
Návrh programu 18. zasedání zastupitelstva m ěsta, které se bude konat 
dne 11. listopadu 2020 
  
Usnesení číslo: 05149/RM1822/75 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem programu 18. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat ve středu 
11. listopadu 2020 od 9:00 hodin ve velké zasedací síni Radnice města Ostravy dle důvodové 
zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu s úpravou 

  
 

  



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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RM_M 48 
Návrh na zám ěr města zm ěnit nájemní smlouvu ev. č. 3230/2019/MJ 
  
Usnesení číslo: 05150/RM1822/75 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o záměru města změnit nájemní smlouvu ev. č. 3230/2019/MJ ze dne 11. 11. 2019, 
jejímž předmětem je pronájem jednotky č. 3038/3, vymezené podle zákona o vlastnictví bytů -
způsob využití - byt, o velikosti 1+2 ve 2. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 3038, část 
obce Bělský Les, který stojí na pozemku parc. č. 126/16, zastavěná plocha a nádvoří, 
k. ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, na ul. Horní č. or. 112, Ostrava-Bělský Les, 

formou dodatku č. 1 z důvodu prodloužení doby nájmu do 14. 11. 2021 a úpravy nájemného 
v čl. IV. odst. 3 předmětné nájemní smlouvy, a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr 
zrušit 

  
 

RM_M 49 
Schválení p řípravy a podání žádosti o dotaci pro projekt „REPLA CE -
Zeleň místo betonu” z programu Životní prost ředí, ekosystémy a zm ěna 
klimatu Norských fond ů 
  
Usnesení číslo: 05151/RM1822/75 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  přípravu a podání žádosti o dotaci pro projekt „REPLACE - Zeleň místo betonu” 

ke spolufinancování z programu Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu financovaném 
z Norských fondů 

  
2) ukládá 
  

Magistrátu města Ostravy - odboru strategického rozvoje 
jako nositeli projektu zajistit ve spolupráci s městským obvodem Ostrava-Jih veškeré úkony 
související s přípravou projektu a předložením žádosti o dotaci včetně jejich příloh pro projekt 
dle bodu 1) tohoto usnesení v souladu s podmínkami výzvy Bergen 

  
 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 30.10.2020
 vedoucí odboru strategického rozvoje 
  
 Vyřizuje: Bc. Martin Bednář, T: 30.10.2020
 starosta městského obvodu Ostrava - Jih 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  
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RM_M 50 
Žádost obchodní spole čnosti AKORD & POKLAD, s.r.o., o poskytnutí 
investi ční účelové dotace z rozpo čtu statutárního m ěsta Ostravy 
na dodávku a instalaci vybavení interiéru pro stavbu R ekonstrukce 
a modernizace DK Poklad 
  
Usnesení číslo: 05152/RM1822/75 

(zn.předkl.) 
42 

  
k usnesení č. 05096/RM1822/74 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí investiční účelové dotace ve výši 20 000 tis. Kč a uzavření smlouvy 
mezi statutárním městem Ostrava a obchodní společností AKORD & POKLAD, s.r.o., se sídlem 
náměstí SNP 1, PSČ 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 47973145, na realizaci projektu „Dodávka 
a instalace vybavení interiéru pro stavbu Rekonstrukce a modernizace DK Poklad” 
dle příloh č. 1 a 2 předloženého materiálu a důvodové zprávy 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se: 
- z v y š u j í 
  investiční transfery 
  na § 3392, pol. 6313, ORG 4259, ÚZ 8123, ORJ 160                         o 20 000 tis. 
Kč                              
- z v y š u j e 
  financování na pol. 8123, ÚZ 8123, ORJ 120                                       o 20 000 tis. Kč        

  
3) ukládá 
  

náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D.,  
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí body 1) a 2) tohoto usnesení na jeho zasedání dne 
11.11.2020 

  
 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 11.11.2020
 vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit 
  

 
  



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 45/56 
  

RM_M 51 
Souhlas s podáním žádosti o dotaci z prost ředků Norských fond ů 2014–
2021 v rámci vyhlášených dota čních Podmínek „Životní prost ředí, 
ekosystémy a zm ěna klimatu“, výzva „Call- 4A Bergen“, pro projekt 
„Náves He řmanice, ul. K Návsi“ 
  
Usnesení číslo: 05153/RM1822/75 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

zahájení přípravy projektu „Náves Heřmanice, ul. K Návsi” dle vyhlášených podmínek 
dotačního programu „Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu“, výzva „Call-4A Bergen“ 
financovaná z Norských fondů 2014-2021, dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  
2) souhlasí 
  

s podáním žádosti o účelovou dotaci v rámci programu „Životní prostředí, ekosystémy a změna 
klimatu“, výzva „Call-4A Bergen“ financovaná z Norských fondů 2014-2021, vyhlášeného 
Státním fondem životního prostředí České republiky, pro projekt „Náves Heřmanice, 
ul. K Návsi“, dle podmínek vyhlášeného dotačního programu a dle důvodové zprávy 
předloženého materiálu 

  
3) žádá 
  městský obvod Slezská Ostrava jako nositele projektu 

o zajištění veškerých úkonů spojených s přípravou projektu a podáním žádosti o dotaci včetně 
všech jejich příloh pro projekt dle bodu 1) tohoto usnesení v souladu s podmínkami výzvy 
„Call-4A Bergen“ z programu „Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu“, v případě, 
že rada městského obvodu rozhodne kladně o předložení žádosti o dotaci uvedené v bodu 1) 
tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Bc. Richard Vereš, T: 15.06.2020
 starosta městského obvodu Slezská Ostrava 
  

 
RM_M 52 
Souhlas s p řípravou a podáním žádosti o dotaci z Norských fond ů, 
v rámci programu „Životní prost ředí, ekosystémy a zm ěna klimatu“ 
na realizaci projektu „Budování zelené infrastruktu ry v Ostrav ě –
Radvanicích a Bartovicích – etapa B“ 
  
Usnesení číslo: 05154/RM1822/75 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  
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 1) souhlasí 
  

s přípravou a podáním žádosti o dotaci pro projekt „Budování zelené infrastruktury v Ostravě -
Radvanicích a Bartovicích - etapa B” v rámci Norských fondů 2014 - 2021, program „Životní 
prostředí, ekosystémy a změna klimatu”, výzva č. NF Call-4A - 3.4.2.1 Bergen - Implementace 
vybraných přírodě blízkých adaptačních a mitigačních opatření 

  
2) žádá 
  

městský obvod Radvanice a Bartovice 
o zajištění předložení žádosti o dotaci a všech jejich příloh pro projekt dle bodu 1) 
tohoto usnesení v souladu s podmínkami výzvy č. NF Call-4A - 3.4.2.1. Bergen - Implementace 
vybraných přírodě blízkých adaptačních a mitigačních opatření v rámci dotace z Norských fondů 
2014 - 2021, programu „Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu”, v případě, že rada 
městského obvodu rozhodne kladně o předložení žádosti o dotaci uvedené v bodě 1) 
tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Bc. Aleš Boháč, MBA, T: 31.10.2020
 starosta městského obvodu Radvanice a Bartovice 
  

 
RM_M 53 
Návrh na uzav ření dodatku č. 8 ke smlouv ě o nájmu nebytových prostor 
v budov ě č. p. 3037/2 (ul. Gorkého) 
  
Usnesení číslo: 05155/RM1822/75 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

na straně nájemce uzavřít dodatek č. 8 ke „Smlouvě o nájmu nebytových prostor” 
ev. č. 0715/2004/MJ ze dne 30.04.2004, ve znění pozdějších dodatků č. 1 až č. 7, 
jejímž předmětem je pronájem nebytových prostor v budově č. p. 3037, stavba 
pro administrativu, která je součástí pozemku parc. č. 1498/1, zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. 
Moravská Ostrava, obec Ostrava, (ul. Gorkého 2), 

uzavřené mezi statutárním městem Ostrava 
a 
společností Pivovarský holding, a.s., IČO: 451 93  355, se sídlem Gorkého 3037/2, Moravská 
Ostrava, 702 00 Ostrava, 

dle přílohy č. 3 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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RM_M 54 
Objednávka na zpracování návrhu a provedení úprav činnosti 
světelného signaliza čního za řízení na k řižovatce ulic Hlu čínská 
a Slovenská v souvislosti s výstavbou parkovišt ě 
  
Usnesení číslo: 05156/RM1822/75 

(zn.předkl.) 
09 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o vystavení objednávky na zpracování návrhu a provedení úprav činnosti SSZ na křižovatce ulic 
Hlučínská a Slovenská za cenu 295.000,- Kč bez DPH na společnost PATRIOT, spol. s r.o. 
Brno, se sídlem Tuřanka 383/92, 627 00 Brno - Slatina, IČO: 15546501 

  
2) zmocňuje 
  

vedoucího odboru dopravy 
k zabezpečení všech úkonů spojených s realizací bodu 1) tohoto usnesení včetně vystavení 
a podpisu objednávky 

  
 Vyřizuje: Ing. Břetislav Glumbík, T: 06.11.2020
 vedoucí odboru dopravy 
  
3) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se: 

sníží kapitálové výdaje: 
ORJ 230, § 6409, pol. 6901, ÚZ 00, ORG 8064                                      o 357 tis. Kč 

zvýší kapitálové výdaje: 
ORJ 100, § 2212, pol. 6121, ORG 3220                                                  o 357 tis. Kč    

  
4) ukládá 
  

vedoucímu odboru financí a rozpočtu 
realizovat schválené rozpočtové opatření 

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

 
  



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  
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RM_M 55 
Návrh sm ěnit nemovité v ěci v k. ú. Nová B ělá, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 05157/RM1822/75 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem směnit 

níže uvedenou nemovitou věc ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřenou městskému 
obvodu v k. ú. Nová Bělá, obec Ostrava, a to:   
- část pozemku parc. č. 1148/1, orná půda o výměře 32 m2, oddělenou dle geometrického plánu 
č. 1704 - 440/2019, vyhotoveného pro k. ú. Nová Bělá a nově označenou jako pozemek 
parc. č. 1148/9 

za 

níže uvedené nemovité věci ve vlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a to:  
 - část pozemku parc. č. 1148/5, orná půda o výměře 16 m2 

 - část pozemku parc. č. 1164/15, orná půda o výměře 16 m2, 
sloučené dle geometrického plánu č. 1704 - 440/2019, vyhotoveného pro k. ú. Nová 
Bělá do pozemku parc. č. 1148/5 o výměře 32 m2 

a s návrhem uzavřít směnnou smlouvu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu   

  
2) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 11.11.2020
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 56 
Návrh prodat nemovité v ěci v k. ú. Záb řeh nad Odrou, obec Ostrava, 
návrh uzav řít smlouvu o z řízení služebnosti 
  
Usnesení číslo: 05158/RM1822/75 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
  



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 
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1) souhlasí 
  

s návrhem prodat 

níže uvedené nemovité věci v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního 
města Ostravy, svěřené městskému obvodu Ostrava-Jih, a to: 

- pozemek p. č. st. 3484 
- pozemek p. č. st. 4034 
- pozemek p. p. č. 612/131 
- pozemek p. p. č. 612/132 
- pozemek p. p. č. 612/133 

společnosti BETAMED.CZ Property s.r.o., Pavlovova 2626/33, Zábřeh, 700 30 Ostrava, 
IČO: 038 18 942  
za cenu obvyklou v celkové výši 1.372.350 Kč 

a s návrhem uzavřít kupní smlouvu v rámci Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení 
služebnosti dle přílohy č. 4 předloženého materiálu  

  
2) rozhodla 
  

na straně oprávněného ze služebnosti, uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě  -
kanalizace DN 400, kabelového vedení veřejného osvětlení v rámci Kupní smlouvy a smlouvy 
o zřízení služebnosti k pozemkům: 

p. p. č. 612/131, p. p. č. 612/133, oba v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, 

s povinným: 

BETAMED.CZ Property s.r.o. 
se sídlem Pavlovova 2626/33, Zábřeh, 700 30 Ostrava, 
IČO 038 18 942, 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu, 

za podmínky, že zastupitelstvo města rozhodne o uzavření kupní smlouvy v rámci Kupní 
smlouvy a smlouvy o zřízení služebnosti dle bodu 1) tohoto usnesení  

  
3) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 11.11.2020
 vedoucí odboru majetkového 
  



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  
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RM_M 57 
Návrh prodat pozemek v k. ú. Moravská Ostrava, obec  Ostrava - rockette 
s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 05159/RM1822/75 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem prodat 

pozemek parc. č. 293/7 
k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený 
městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

společnosti rockette s.r.o., se sídlem Hrušovská 3203/13a, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, 
IČO 053 79 776 

za sjednanou kupní cenu ve výši  2.200.000,- Kč 

a uzavřít Kupní smlouvu dle přílohy č. 6 předloženého materiálu za podmínky, že mezi 
společností rockette s.r.o., se sídlem Hrušovská 3203/13a, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, 
IČO 053 79 776 a statutárním městem Ostrava, městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz 
bude uzavřena smlouva, na základě které bude pro kupujícího, s účinností od okamžiku nabytí 
vlastnického práva k pozemku, sjednáno právo přístupu a příjezdu k pozemku parc. č. 293/7 přes 
pozemek parc. č. 293/1, vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

  
2) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 11.11.2020
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 58 
Pomoc podnikatel ům ke zmírn ění ekonomických dopad ů v souvislosti 
s přijatými vládními opat řeními v d ůsledku ší ření onemocn ění COVID -
19 
  
Usnesení číslo: 05160/RM1822/75 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
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1) rozhodla 
  

informovat fyzické a právnické osoby, že v případě potřeby mohou požádat statutární město 
Ostrava o poskytnutí slevy ve výši 50 % z nájemného či pachtovného za užívání prostor 
ve vlastnictví statutárního města Ostrava přenechaných do užívání, a to za současného 
předpokladu, že tyto fyzické a právnické osoby ke dni 12.10.2020 provozovaly v provozovnách 
umístěných v těchto prostorách živnost a zároveň na základě krizových a mimořádných opatření 
orgánů veřejné moci České republiky přijatých od 12.10.2020 v souvislosti se šířením epidemie 
onemocnění Covid-19 byl provoz v provozovnách omezen či zakázán, přičemž o slevu lze 
požádat za období omezení či zákazu provozu v provozovnách, 
  
dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) vyzývá 
  

městské obvody a obchodní společnosti s majetkovou účastí města, aby v rámci pravomocí 
orgánů městského obvodu nebo orgánů společností přijaly usnesení v intencích bodu 1) 
tohoto usnesení  

  
3) schvaluje 
  

dopis adresovaný městským obvodům v intencích bodu 2) tohoto usnesení dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu a dopis adresovaný obchodním společnostem s majetkovou účastí města 
v intencích bodu 2) tohoto usnesení dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 59 
Žádost spole čnosti Bellafiore s.r.o. o sm ěnu nemovitých v ěcí v k. ú. 
Svinov, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 05161/RM1822/75 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
 
trvat na svém usnesení č. 0712/ZM1822/12 ze dne 29. 1. 2020, bod 2) usnesení, a to v plném 
rozsahu 
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2) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 11.11.2020
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_MZP 1 
Uplatn ění smluvních sankcí - Svinovské mosty 
  
Usnesení číslo: 05162/RM1822/75 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uplatnění smluvních pokut dle přílohy č. 1 předloženého materiálu v celkové výši 
761 950 000,-Kč, a to vůči „Sdružení pro přednádražní prostor Svinov II. etapa“, 
jehož účastníky jsou společnost IMOS Brno, a.s., se sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 
627 00 Brno, IČO: 25322257 a společnost SDS EXMOST spol. s r.o. (t.č. v konkurzu), 
se sídlem Údolní 413/66, 602 00 Brno, IČO: 49454501 na straně zhotovitele ze Smlouvy o dílo, 
ev. č. smlouvy statutárního města Ostravy: 1661/2011/OER, a to z titulu prodlení s odstraněním 
vad, jak je specifikováno v příloze č. 1 předloženého materiálu, kdy smluvní pokuty jsou 
uplatňovány vůči společnosti IMOS Brno, a.s., se sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 
627 00 Brno, IČO: 25322257, jako vedoucímu účastníku sdružení, když zhotovitelé jsou 
ke svým závazkům vázáni společně a nerozdílně 

  
2) souhlasí 
  

aby nadále nebylo přihlíženo k „Výzvě k úhradě smluvních pokut ze dne 26.3.2019”, 
jenž je přílohou č. 2 předloženého materiálu, zaslanou společnosti IMOS Brno, a.s., se sídlem 
Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno, IČO: 25322257, když ta je nahrazena novou 
výzvou dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
 

RM_VZ 1 
Vystavení objednávky na nákup 20 ks mini PC Lenovo vůči spol. XEVOS 
Solutions s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 05163/RM1822/75 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 
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1) rozhodla 
  o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a vystavení objednávky na nákup 20 ks mini 

PC Lenovo vůči společnosti XEVOS Solutions s.r.o. se sídlem: 28. října 1584/281, Hulváky, 
709 00 Ostrava, IČO: 27831345 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: 30.11.2020
 vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu 
  

 
RM_VZ 2 
Veřejná zakázka „Oprava vodovodu ul. Je čmínkova”, po ř. č. 146/2020 
  
Usnesení číslo: 05164/RM1822/75 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na realizaci stavby 
„Oprava vodovodu ul. Ječmínkova, v Ostravě Staré Bělé”, v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 

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

za cenu nejvýše přípustnou 976.952,82 Kč bez DPH 

  
 

RM_VZ 3 
Veřejná zakázka „Oprava vodovodu ul. Špitální”, po ř. č. 147/2020 
  
Usnesení číslo: 05165/RM1822/75 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na realizaci stavby 
„Oprava vodovodu ul. Špitální v Ostravě”, v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu se společností: 
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Ostravské vodárny a kanalizace a. s. 
se sídlem: Nádražní 3114/28, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 
IČO: 45193673 

za cenu nejvýše přípustnou 976.014,- Kč bez DPH 

  
 

RM_VZ 4 
Veřejná zakázka „Oprava kanalizace ulice Prostorná” po ř. č. 148/2020 
  
Usnesení číslo: 05166/RM1822/75 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na realizaci stavby 
„Oprava kanalizace ulice Prostorná v Ostravě, k. ú.  Mariánské Hory”, v k. ú.  Mariánské Hory, 
obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, se společností: 

KARO inženýrské sítě s. r. o. 
se sídlem Železárenská 1267/21, 709 00 Ostrava 
IČO: 26826470 

za cenu nejvýše přípustnou 2 389 910,00 Kč bez DPH 

  
 

RM_VZ 5 
Veřejná zakázka „Odstran ění dvou staveb na pozemku parc. č. 1884/2 
v k. ú. Moravská Ostrava” po ř. č. 163/2020 
  
Usnesení číslo: 05167/RM1822/75 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na realizaci stavby 
„Odstranění dvou staveb nacházejících se na p. č. 1884/2 v k. ú.  Moravská Ostrava”, obec 
Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, se společností: 

JAN SLABÝ stavby s.r.o. 
se sídlem: Fryčovická 196, 739 44 Brušperk 
IČO: 09544640 

za cenu nejvýše přípustnou 2 690 949,99 Kč bez DPH  
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RM_VZ 6 
Veřejná zakázka „Rekonstrukce kanalizace ul. Hrušovská  a U Parku -
pasportizace a monitoring”, po ř. č. 149/2020 
  
Usnesení číslo: 05168/RM1822/75 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o výběru dodavatele a uzavření smlouvy o dílo k veřejné zakázce malého rozsahu na provedení 
pasportizace a monitoringu objektů během realizace stavby „Rekonstrukce kanalizace 
ul. Hrušovská a U Parku”, v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostravě v rozsahu dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu se společností: 

INSET s.r.o. 
se sídlem: Lucemburská 1170/7, Vinohrady, 130 00 Praha 3 
IČO: 03579727 

za cenu nejvýše přípustnou 478.400,- Kč bez DPH 

  
 

RM_VZ 7 
Veřejná zakázka „Úklidové práce - objekt DS Č a MP”, po ř. č. 128/2020 
  
Usnesení číslo: 05169/RM1822/75 

(zn.předkl.) 
84 

  
k usnesení č. 04869/RMm1822/13 
  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o změně zadávacích podmínek k veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení dle § 56 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na zajištění a provádění 
úklidových prací pro potřeby odboru dopravně správních činností Magistrátu města Ostravy 
a na pracovištích Městské policie Ostrava, a to v rozsahu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  
 

RM_VZ 8 
Veřejná zakázka malého rozsahu č. VZ 181/2020 s názvem „Správce 
bytových dom ů” 
  
Usnesení číslo: 05170/RM1822/75 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
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1) rozhodla 
  

o výběru dodavatele a o uzavření příkazní smlouvy dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
na straně příkazce, jejímž předmětem je zajištění správy nemovitého majetku ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy definovaného v předmětné příkazní smlouvě, a to s příkazníkem: 
Černá louka s.r.o., IČO: 268 79 280, se sídlem Černá louka 3235, 702 00, Ostrava-Moravská 
Ostrava, kdy předmětná příkazní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, kdy úplata nejvýše 
přípustná z předmětné příkazní smlouvy nepřesáhne částku ve výši 1.999.999,- Kč bez DPH    

  
2) svěřuje 
  

Magistrátu města Ostravy pravomoc, aby prostřednictvím vedoucího odboru majetkového 
rozhodoval o odsouhlasení služeb dle čl. II odst. 2 písm. c) příkazní smlouvy dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu, která bude uzavřena v souladu s bodem 1) tohoto usnesení, 
a to v rozsahu do výše maximálního plnění ve výši 100.000 Kč bez DPH za každý jeden případ 

  
 

 

 


