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Přehled usnesení rady m ěsta dle čísel ze dne: 10.11.2020  
  
Číslo usnesení  
  

Materiál  Název zn.předkl.  

05219/RM1822/77 RM_M 0 Schválení programu 77. schůze rady města konané 
dne 10.11.2020 

35 

05220/RM1822/77 RM_M 2 Návrh na uzavření nájemní smlouvy na pronájem 
části pozemku v k. ú. Kunčice nad Ostravicí, obec 
Ostrava 

08 

05221/RM1822/77 RM_M 3 Žádost o vydání předchozího souhlasu rady města 
s uzavřením dohody o vzájemné spolupráci mezi 
statutárním městem Ostrava, městským obvodem 
Moravská Ostrava a Přívoz a Charitou 
sv. Alexandra 

08 

05222/RM1822/77 RM_M 4 Návrh zmocnění k podpisu čestného prohlášení 
pronajímatele dle Výzvy 2 v rámci programu 
COVID - Nájemné 

08 

05223/RM1822/77 RM_M 5 Návrh na uzavření nájemní smlouvy na pronájem 
pozemku v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

08 

05224/RM1822/77 RM_M 6 Kácení dřevin na pozemcích ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy 

84 

05225/RM1822/77 RM_M 7 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 
č. 1642/2020/OI/VZKU ze dne 11. 6. 2020 
ke stavbě „Rekonstrukce kanalizace na Prokešově 
náměstí” v k. ú. Moravská Ostrava (ORG 7449) 

05 

05226/RM1822/77 RM_M 8 Udělení souhlasu pro potřeby startu a přistání 
bezpilotního letounu - dronu v k. ú. Výškovice 
u Ostravy 

08 

05227/RM1822/77 RM_M 9 Souhlas s přijetím dotace z Integrovaného 
regionálního operačního programu – 
CYKLODOPRAVA II, pro projekt „Rekonstrukce 
chodníku na stezku pro chodce a cyklisty – 
ul. Muglinovská“ 

50 

05228/RM1822/77 RM_M 10 Zastupování statutárního města Ostrava 
před Nejvyšším soudem ČR 

28 

05229/RM1822/77 RM_M 11 Návrh na souhlasy ke stavbám na pozemcích 
v katastrálním území obce Ostrava, jako vlastníka 
sousedních nemovitostí 

84 

05230/RM1822/77 RM_M 12 Reakce na návrh k mediaci 28 
05231/RM1822/77 RM_M 13 Reakce na přípis ve věci bezdůvodného obohacení 28 
05232/RM1822/77 RM_M 14 Návrh na zaslání výzvy na plnění společnosti Tisk 

Sarpet s.r.o. z titulu nájemní smlouvy a návrh 
na zaslání výzvy na plnění P. U., z titulu 
ručitelského prohlášení v nájemní smlouvě Návrh 
žaloby na plnění proti společnosti Tisk Sarpet s.r.o. 
a panu P. U. v případě, že nedojde k dobrovolnému 
plnění ze strany těchto subjektů na základě 
zaslaných výzev na plnění. 

28 
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05233/RM1822/77 RM_M 15 Návrh na záměr města pronajmout části pozemků 
v  k. ú. Muglinov, obec Ostrava a v k. ú. 
Michálkovice, obec Ostrava, návrh na záměr města 
změnit nájemní smlouvu ev. č. 3532/2017/MJ 
ze dne 11. 12. 2017 

08 

05234/RM1822/77 RM_M 16 Návrh na poskytnutí slevy z nájmu, návrh na záměr 
města změnit nájemní smlouvu 

08 

05235/RM1822/77 RM_M 18 Návrh na vydání předchozího souhlasu k prodeji 
nemovitého majetku městským obvodem 
Moravská Ostrava a Přívoz 

08 

05236/RM1822/77 RM_M 19 Smlouva na servisní služby výtahů v bytových 
domech na ul. Husova 7/1591 
a na ul. Veleslavínova 17/1591, Ostrava - 
Moravská Ostrava 

08 

05237/RM1822/77 RM_M 20 Vyjádření k žalobě 28 
05238/RM1822/77 RM_M 21 Úprava rozpočtu 07 
05239/RM1822/77 RM_M 22 Návrh na souhlas s umístěním inž. sítí, uzavření 

smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, 
nájemních smluv a dohody o zrušení smlouvy 
o zřízení služebnosti 

08 

05240/RM1822/77 RM_M 23 Dodatek č. 3 ke smlouvě o sdružených službách 
dodávky plynu pro objekty Statutárního města 
Ostravy, ev. č. zákazníka 2381/2019/HS ze dne  
19. 9. 2019 

84 

05241/RM1822/77 RM_M 24 Návrh na odkoupení pozemků v k. ú. Bartovice 
a v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava a návrh 
na jejich svěření příslušným městským obvodům 

08 

05242/RM1822/77 RM_M 25 Schválení podání žádosti o dotaci z Integrovaného 
regionálního operačního programu pro projekt 
“Bytový dům Lumírova 487/7, Ostrava-Výškovice 
- zateplení fasády” 

50 

05243/RM1822/77 RM_M 26 Návrh na pověření ředitelky příspěvkové 
organizace Dětské centrum Domeček, se sídlem 
Jedličkova 1025/5, 700 30 Ostrava-Zábřeh, 
IČO 70631956, Mgr. Jany Schikorové 
k zastupování zřizovatele 

32 

05244/RM1822/77 RM_M 27 Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektům 
„Cyklostezka ul. Želivského, Na Rovince”, 
„Cyklostezka Nová Ves - Vodárna, 1. etapa” 
včetně Podmínek rozhodnutí v rámci 
Integrovaného regionálního operačního programu 

38 
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05245/RM1822/77 RM_M 28 Návrh na uzavření dodatku č. 1 
ke smlouvě s ev. č. 1791/2020/SVZ/VZ 
na poskytnutí specifických vzdělávacích 
akreditovaných kurzů v rámci projektu „Podpora 
rozvoje sociální práce a služeb v Ostravě”, 
reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015265, 
financovaného z Operačního programu 
Zaměstnanost 

86 

05246/RM1822/77 RM_M 29 Návrh na souhlas vlastníka pozemku s provedením 
stavby Terminál kombinované dopravy 
Ostrava-Mošnov, Návrh na souhlas vlastníka 
pozemku s provedením stavby Terminál 
kombinované dopravy Ostrava–Mošnov–SO 10 
Železniční dispečink, IO 16 Vnitřní dešťová 
kanalizace a Návrh na souhlas vlastníka pozemku 
s provedením stavby Terminál kombinované 
dopravy Ostrava–Mošnov–IO 22 Kolejové 
a železniční objekty, pro společnost OSTRAVA 
AIRPORT MULTIMODAL PARK s.r.o. 

08 

05247/RM1822/77 RM_M 30 Návrh na uzavření smlouvy o přístupu k datům 
statutárního města Ostravy a užívání geografického 
informačního systému mezi statutárním městem 
Ostrava a Městským ateliérem prostorového 
plánování a architektury, p. o. 

83 

05248/RM1822/77 RM_M 31 Dodatek k prováděcí smlouvě Enterprise 
se společností Microsoft 

83 

05249/RM1822/77 RM_M 32 Návrh na naložení s přebytečným 
a neupotřebitelným majetkem v užívání Magistrátu 
města Ostravy 

84 

05250/RM1822/77 RM_M 33 Návrh na uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě 
1106/2020/OI/VZ „Rekonstrukce historické 
budovy bývalých jatek” 

05 

05251/RM1822/77 RM_M 34 Posouzení a vyjádření k návrhu smluv 
o financování mikroprojektů „Výchova ke zdraví” 
a „Objevujeme svět techniky” a k návrhu 
dodatku č. 2 Smlouvy o financování mikroprojektu 
„Senioři poznávají Ostravu a Ratiboř” z Fondu 
mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Silesia 
v rámci programu Interreg V-A Česká republika - 
Polsko 

50 

05252/RM1822/77 RM_M 35 Posouzení a vyjádření k návrhu Smlouvy 
o poskytnutí nenávratného finančního příspěvku 
z Fondu malých projektů pro projekt „Malí 
kutilové” v rámci programu Interreg V-A 
Slovenská republika - Česká republika 

50 
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05253/RM1822/77 RM_M 36 Návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 
č. 1623/2020/OI/VZ ze dne 9. 6. 2020 ke stavbě 
„Energetické úspory MNO – zateplení objektu 
stravovacích provozů” 

05 

05254/RM1822/77 RM_VZ 1 Veřejná zakázka „Celoroční ošetřování trávníku 
fotbalového hřiště”, poř. č. 179/2020 

84 

05255/RM1822/77 RM_VZ 2 Veřejná zakázka „Oprava venkovního schodiště 
do pavilonu C-Výstaviště Černá louka”, 
poř. č. 155/2020 

84 

05256/RM1822/77 RM_VZ 3 Veřejná zakázka „Provozování veřejných toalet 
a úklid místností - Terminál Hranečník”, 
poř. č. 173/2020 

84 

05257/RM1822/77 RM_VZ 4 Havarijní oprava drenážního systému 
vodního zdroje Březinka, který se nachází 
na parcele č. 2863/4 v k. ú. Vratimov. 

84 

05258/RM1822/77 RM_VZ 5 Zabezpečení budovy Nové radnice - část : Recepce 
- smlouva o dílo na zpracování projektové 
dokumentace 

05 

05259/RM1822/77 RM_VZ 6 Veřejná zakázka „Svoz biologického odpadu - 
ZŠ, MŠ a PO”, poř. č. 183/2020 

80 

05260/RM1822/77 RM_ORG 1 Schválení termínu konání mimořádné schůze rady 
města 

35 

  
Materiály, které byly staženy: 
  

Materiál  
  

Název zn.předkl.  

 RM_M 1 Schválení návrhu Plánu dopravní obslužnosti 
území statutárního města Ostravy na období 2021 - 
2025 

09 

 RM_M 17 Návrh na záměr města směnit pozemky v k. ú. 
Moravská Ostrava, obec Ostrava 

08 
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RM_M 0 
Schválení programu 77. sch ůze rady m ěsta konané dne 10.11.2020 
  
Usnesení číslo: 05219/RM1822/77 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

program 77. schůze rady města konané dne 10.11.2020 

  
 

RM_M 2 
Návrh na uzav ření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku v k. ú. 
Kunčice nad Ostravicí, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 05220/RM1822/77 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

na straně pronajímatele o uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 105/2 -
ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 2 m2 v k. ú. Kunčice nad Ostravicí, obec Ostrava, 

s nájemcem Markétou Plonkovou 
se sídlem: 739 51, Dobrá 1032 
IČO: 07464509 

na dobu určitou do 16. 9. 2022 za nájemné ve výši 81 Kč/m2/rok, tj. 162 Kč/rok 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 3 
Žádost o vydání předchozího souhlasu rady m ěsta s uzav řením dohody 
o vzájemné spolupráci mezi statutárním m ěstem Ostrava, m ěstským 
obvodem Moravská Ostrava a P řívoz a Charitou sv. Alexandra 
  
Usnesení číslo: 05221/RM1822/77 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
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1) vydává 
  

v souladu s článkem 7 odst. (9) písm. c) obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města 
Ostravy, předchozí souhlas s uzavřením dohody o vzájemné spolupráci mezi statutárním městem 
Ostrava, městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz a Charitou sv. Alexandra, 
IČO 265 20 788, se sídlem Holvekova 651/28, 718 00 Ostrava, Kunčičky, ve znění přílohy č. 3 
předloženého materiálu 

  
 

RM_M 4 
Návrh zmocn ění k podpisu čestného prohlášení pronajímatele 
dle Výzvy 2 v rámci programu COVID - Nájemné 
  
Usnesení číslo: 05222/RM1822/77 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) svěřuje 
  pravomoc Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru majetkového podepsal čestné 

prohlášení pronajímatele za předpokladu splnění podmínek žadatelem dle Výzvy 
2 ve znění Dodatků č. 1 a č. 2 k Programu podpory podnikatelů postižených celosvětovým 
šířením onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-2, „COVID - Nájemné” 

  
 

RM_M 5 
Návrh na uzav ření nájemní smlouvy na pronájem pozemku v k. ú. 
Moravská Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 05223/RM1822/77 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

na straně pronajímatele o uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemku parc. č. 405/4 -
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 51 m2, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

s nájemcem GRANDEZZA OSTRAVA s.r.o. 
se sídlem: Masarykova 699/9, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec 
IČO: 079 25 956 

za účelem užívání pozemku zastavěného stavbou ve vlastnictví nájemce, 

za nájemné ve výši 673,50 Kč/m2/rok, tj. 34 348,50 Kč/rok, na dobu neurčitou, 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 
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RM_M 6 
Kácení d řevin na pozemcích ve vlastnictví statutárního m ěsta Ostravy 
  
Usnesení číslo: 05224/RM1822/77 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

a) s kácením 1 ks zapojené keřové skupiny o celkové ploše 148 m2 rostoucí na pozemku 
parc. č. 280/1 - ostatní plocha, k. ú. Přívoz, obec Ostrava, dle přílohy č. 2 předloženého 
materiálu 

b) s kácením 1 ks lípy srdčité o obvodu kmene 227 cm rostoucí na pozemku parc.č. 2863/1 -
ostatní plocha, k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu  

  
2) ukládá 
  

Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru hospodářské správy 
zajistil  vyhotovení souhlasů s kácením dřevin dle bodů 1a) a vyhotovení a podání žádosti 
o povolení kácení dřeviny u příslušného orgánu ochrany přírody dle bodu 1b) tohoto usnesení  

  
 Vyřizuje: Ing. René Bartoš, T: 20.11.2020
 vedoucí odboru hospodářské správy 
  
3) zmocňuje 
  

vedoucího odboru hospodářské správy 
k podpisu souhlasů s kácením dřevin  a žádosti o povolení kácení dřeviny u příslušného orgánu 
ochrany přírody dle bodu 2) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. René Bartoš, T: 20.11.2020
 vedoucí odboru hospodářské správy 
  

 
RM_M 7 
Návrh na uzav ření Dodatku č. 1 ke smlouv ě o dílo č. 1642/2020/OI/VZKU 
ze dne 11. 6. 2020 ke stavb ě „ Rekonstrukce kanalizace na Prokešov ě 
náměstí” v k. ú. Moravská Ostrava (ORG 7449) 
  
Usnesení číslo: 05225/RM1822/77 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
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  o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1642/2020/OI/VZKÚ ze dne 11. 6. 2020 mezi 
Statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí č. 8, 729 30, Ostrava, IČO 00845451 
a společností HYDROSPOR spol. s r.o., Úprkova 966/3, Přívoz, 702 00 Ostrava, 
IČO: 47666374, na realizaci stavby  „Rekonstrukce kanalizace na Prokešově náměstí”
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 8 
Udělení souhlasu pro pot řeby startu a p řistání bezpilotního letounu - 
dronu v k. ú. Výškovice u Ostravy 
  
Usnesení číslo: 05226/RM1822/77 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

za vlastníka nemovitých věcí s jedním startem a přistáním bezpilotního letadla - dronu značky 
Mavic 2Pro (poznávací značky OK-X066R) na části pozemku parc. č. 793/303, ostatní plocha, 
jiná plocha, o výměře cca 100 m2, k. ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava, pro společnost
ArchiBIM studio s.r.o., se sídlem Technologická 373/4, Pustkovec, 708 00 Ostrava, 
IČO: 054 89 491 

  
 

RM_M 9 
Souhlas s p řijetím dotace z Integrovaného regionálního opera čního 
programu – CYKLODOPRAVA II, pro projekt „Rekonstrukce chodníku  
na stezku pro chodce a cyklisty – ul. Muglinovská“ 
  
Usnesení číslo: 05227/RM1822/77 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 06643/RM1418/97 
  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s přijetím dotace z Integrovaného regionálního operačního programu – CYKLODOPRAVA II, 
pro projekt „Rekonstrukce chodníku na stezku pro chodce a cyklisty – ul. Muglinovská“, 
dle přílohy č. 1, 2 a důvodové zprávy předloženého materiálu za podmínky souhlasu 
Zastupitelstva města Ostravy s podmínkami, které jsou přílohou č. 2 předloženého materiálu 

  

  
  



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesen í 

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

zastupitelstvu města 

vyslovit souhlas s podmínkami udržitelnosti projektu, které jsou přílohou č. 2 předloženého 
materiálu 

  
3) žádá 
  

městský obvod Slezská Ostrava 
zabezpečit všechny potřebné úkony spojené s realizací projektu dle bodu 1) tohoto usnesení  

  
 Vyřizuje: Bc. Richard Vereš, T: 31.03.2021
 starosta městského obvodu Slezská Ostrava 
  
4) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Bc. Richard Vereš, T: 11.12.2020
 starosta městského obvodu Slezská Ostrava 
  

 
RM_M 10 
Zastupování statutárního m ěsta Ostrava p řed Nejvyšším soudem ČR 
  
Usnesení číslo: 05228/RM1822/77 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 
  
1) bere na vědomí 
  

dovolání ze dne 9. 9. 2020 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
  

udělit plnou moc dle přílohy č. 2 předloženého materiálu JUDr. Petru Pyšnému, advokátovi 
Advokátní kanceláře Pyšný, Srba & Partneři v.o.s., se sídlem Občanská 1115/16, 
Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava, IČO: 64615065, k zastupování statutárního města Ostrava, 
jakožto žalovaného, v řízení vedeném u Nejvyššího soudu ČR 

  
 

  



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesen í 

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 11 
Návrh na souhlasy ke stavbám na pozemcích v katastr álním území obce 
Ostrava, jako vlastníka sousedních nemovitostí 
  
Usnesení číslo: 05229/RM1822/77 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

a) jako vlastník sousední nemovitosti (statutární město Ostrava vlastní pozemek parc. č. 414/21 -
ostatní plocha, v k. ú. Muglinov, obec Ostrava) s umístěním a realizací stavby „Změna účelu 
užívání, Hladnovská 83/93, Ostrava-Muglinov”, na pozemku parc. č. 86/1 - zastavěná 
plocha a nádvoří, k. ú. Muglinov, obec Ostrava, pro žadatele 
stavby: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

b) jako vlastník sousední nemovitosti (statutární město Ostrava vlastní pozemek parc. č. 45/5 -
ostatní plocha, k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava) s umístěním a realizací stavby „Stavební 
úpravy a přístavba k objektu RD na parcele č. st. 889 v k. ú. 714305 Zábřeh nad Odrou, na adrese 
Horymírova 780/86, 70030 Ostrava-Jih” na pozemku parc. č. 889 - zastavěná plocha a nádvoří 
a pozemku parc. č. 45/2 - zahrada v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, pro žadatele stavby: 
Projekce Krupička s.r.o., se sídlem Dlouhá třída 1226/44a, 736 01 Havířov - Podlesí, 
IČO: 04563077, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
2) ukládá 
  

Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru hospodářské správy 
zajistil vyhotovení příslušných souhlasů se stavbami dle bodů 1a) a 1b) tohoto usnesení a s tím 
spojené veškeré úkony 

  
 Vyřizuje: Ing. René Bartoš, T: 20.11.2020
 vedoucí odboru hospodářské správy 
  
3) zmocňuje 
  

vedoucího odboru hospodářské správy 
k podpisu souhlasů se stavbami dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. René Bartoš, T: 20.11.2020
 vedoucí odboru hospodářské správy 
  

 
  



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesen í 

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 12 
Reakce na návrh k mediaci 
  
Usnesení číslo: 05230/RM1822/77 

(zn.předkl.) 
28 

Rada města 

1) rozhodla 
  

zaslat Okresnímu soudu v Ostravě přípis dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 13 
Reakce na p řípis ve v ěci bezd ůvodného obohacení 
  
Usnesení číslo: 05231/RM1822/77 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

zaslat JUDr. Pavlovi Nastisovi, jako právnímu zástupci 1. Reality Tradeslav s.r.o., 
IČO: 277 68 066, se sídlem Jana Šoupala 1597/3, 708 00  Ostrava-Poruba, přípis dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu 

  
2) souhlasí 
  

se zpracováním znaleckého posudku za účelem určení výše bezdůvodného obohacení 
statutárního města Ostrava v důsledku užívání části pozemku parc. č. 983/1, zastavěná plocha 
a nádvoří, v k. ú. Hrušov, obec Ostrava, za období od 06.10.2017 do 06.10.2020 

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 13.11.2020
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 14 
Návrh na zaslání výzvy na plnění spole čnosti Tisk Sarpet s.r.o. z titulu 
nájemní smlouvy a návrh na zaslání výzvy na pln ění P. U., z titulu 
ručitelského prohlášení v nájemní smlouv ě Návrh žaloby na plnění proti 
spole čnosti Tisk Sarpet s.r.o. a panu P. U. v p řípadě, že nedojde 
k dobrovolnému pln ění ze strany t ěchto subjekt ů na základ ě zaslaných 
výzev na pln ění. 
  
Usnesení číslo: 05232/RM1822/77 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesen í 

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

se zasláním výzvy na plnění dlužné částky společnosti Tisk Sarpet s.r.o., se sídlem 
Vojanova 3127/1a, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 04824601,  z titulu nájemní 
smlouvy, a to v souladu s důvodovou zprávou a přílohou č.  1 předloženého materiálu 

  
2) souhlasí 
  

se zasláním výzvy na plnění dlužné částky 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, z titulu ručitelského prohlášení 
v nájemní smlouvě za podmínky, že dlužná částka nebude uhrazena společností  Tisk Sarpet 
s.r.o., se sídlem Vojanova 3127/1a, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 04824601,
dobrovolně a v plné výši na základě výzvy dle bodu 1 tohoto usnesení, a to v souladu 
s důvodovou zprávou a přílohou č. 2 předloženého materiálu 

  
3) rozhodla 
  

podat žalobu na plnění dlužné částky na společnost Tisk Sarpet s.r.o., se sídlem 
Vojanova 3127/1a, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 04824601,
a  na  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, z titulu 
nájemní smlouvy a to za podmínky, že nedojde k dobrovolnému plnění dlužné částky v plné 
výši ze strany těchto subjektů na základě  zaslaných výzev na plnění  dle bodu 1) nebo 
dle bodu  2)  tohoto usnesení,  a to v souladu s důvodovou zprávou a přílohou č. 3
předloženého materiálu 

  
 

RM_M 15 
Návrh na zám ěr města pronajmout části pozemk ů v k. ú. Muglinov, 
obec Ostrava a v k. ú. Michálkovice, obec Ostrava, návrh  na záměr 
města změnit nájemní smlouvu ev. č. 3532/2017/MJ ze dne 11. 12. 2017 
  
Usnesení číslo: 05233/RM1822/77 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

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

- p. p. č. 306/3 - ostatní plocha, jiná plocha, a to část A o výměře 1 m2 a část B o výměře 21 m2, 
- p. p. č. 552/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 2,2 m2, 

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

  



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesen í 

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

o záměru města pronajmout část pozemku p. p. č. 537/2 - ostatní plocha, ostatní 
komunikace o výměře 15 m2 v k. ú. Michálkovice, obec Ostrava, dle zákresu ve snímku, 
který je přílohou č. 2/1 předloženého materiálu a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento 
záměr zrušit 

  
3) rozhodla 
  

o záměru města změnit nájemní smlouvu ev. č. 3532/2017/MJ ze dne 11. 12. 2017, 
jejímž předmětem je pronájem částí pozemků v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, a to: 
parc. č. 878/2 - ostatní plocha, jiná plocha, a to část A o výměře 2,8 m2 a část B o výměře 
15,78 m2, 
parc. č. 887/3 - ostatní plocha, zeleň, a to část A o výměře 4,8 m2, část B o výměře 19,78 m2, 
část C o výměře 18,72 m2 a část D o výměře 15,41 m2, 
parc. č. 887/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace, a to část A o výměře 2,63 m2 a část B 
o výměře 7,27 m2, 
parc. č. 887/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace o  výměře 6,71 m2, 
dle zákresu ve snímcích, které jsou přílohou č. 3/1 předloženého materiálu 

formou uzavření dodatku č. 1, kdy dojde ke změně v: 

čl. IV. Doba a skončení nájmu, a to k prodloužení doby nájmu do 31. 12. 2022 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  
 

RM_M 16 
Návrh na poskytnutí slevy z nájmu, návrh na zám ěr města změnit 
nájemní smlouvu 
  
Usnesení číslo: 05234/RM1822/77 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o poskytnutí slevy z nájmu za omezení v užívání pronajatých pozemků na základě nájemní 
smlouvy ev. č. 2245/2017/MJ ze dne 10. 7. 2017, a to: 
- parc. č. 2643/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 10 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, 
obec Ostrava, 
- p. p. č. 1104 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 10 m2 v k. ú. Mariánské Hory, obec 
Ostrava 

 
 
 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesen í 

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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pro Bytové družstvo Výstavní 5 a 7, se sídlem Výstavní 225/5, Moravská Ostrava, 702 00 
Ostrava, IČO 258 59 803 

ve výši 3.102,99 Kč za období od 14. 1. 2019 do 21. 9. 2020 

z důvodu rekonstrukce kanalizace na ul. Výstavní a nemožnosti se připojit na tuto kanalizaci 
  

  
2) rozhodla 
  

o záměru města změnit nájemní smlouvu ev. č. 2245/2017/MJ ze dne 10. 7. 2017, 
jejímž předmětem je pronájem pozemků: 
- parc. č. 2643/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 10 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, 
obec Ostrava, 
- p. p. č. 1104 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 10 m2 v k. ú. Mariánské Hory, obec 
Ostrava, 
dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 1/1 předloženého materiálu 

formou uzavření dodatku č. 1, kdy dojde ke změně v: 

čl. IV. Doba a skončení nájmu, a to k prodloužení doby nájmu do 31. 12. 2021 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  
 

RM_M 18 
Návrh na vydání p ředchozího souhlasu k prodeji nemovitého majetku 
městským obvodem Moravská Ostrava a P řívoz 
  
Usnesení číslo: 05235/RM1822/77 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) vydává 
  

předchozí souhlas s prodejem nemovitého majetku městským obvodem Moravská Ostrava 
a Přívoz, v souladu s čl. 7 odst. (3) písm. a) Obecně závazné vyhlášky statutárního města 
Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy, a to: 
- pozemku parc. č. 1115/9 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

  
 

 

 

 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesen í 
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RM_M 19 
Smlouva na servisní služby výtah ů v bytových domech 
na ul. Husova 7/1591 a na ul. Veleslavínova 17/1591 , Ostrava - Moravská 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 05236/RM1822/77 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření smlouvy na servisní služby výtahů v bytových domech na ul. Husova 7/1591 
a na ul. Veleslavínova 17/1591, Ostrava - Moravská Ostrava dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu se zhotovitelem: 

Schindler CZ, a.s., Walterovo náměstí 329/3, 158 00 Praha 5 

IČO: 27127010 

na dobu neurčitou za měsíční cenu nejvýše přípustnou 1.440,- Kč bez DPH 

  
 

RM_M 20 
Vyjád ření k žalob ě 
  
Usnesení číslo: 05237/RM1822/77 

(zn.předkl.) 
28 

  
k usnesení č. 02628/RM1822/38 
  
Rada města 
  
1) bere na vědomí 
  

žalobu podanou u Okresního soudu v Ostravě, sp. zn. 26 C 226/2020 žalobcem 
Českou republikou - Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, IČO: 66002222, se sídlem 
Staroměstské náměstí 6, Praha 1, kterou se žalobce vůči statutárnímu městu Ostravě 
jako žalovanému domáhá zaplacení částky ve výši 94.112,90 Kč s příslušenstvím jako regresní 
úhrady za náhradu nemajetkové újmy podle zákona č. 82/1998 Sb. a zaplacení nákladů řízení, 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) schvaluje 
  

vyjádření k žalobě uvedené v bodě 1) tohoto usnesení ve znění přílohy č. 5 předloženého 
materiálu 

  
 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesen í 
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směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 

Strana 17/37 
  

RM_M 21 
Úprava rozpo čtu 
  
Usnesení číslo: 05238/RM1822/77 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

úpravu závazného ukazatele Městské nemocnici Ostrava, příspěvkové organizaci, a to snížení 
investičního příspěvku o 343 tis. Kč dle bodu C.6 důvodové zprávy předloženého materiálu 

  
2) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se 

- nedaňové příjmy 
(C.4.) na ORJ 100, § 2229, pol. 2132 o 3 623 tis. Kč 
                               § 2219, pol. 2111 o 477 tis. Kč 

- ostatní neinvestiční příjaté transfery ze SR 
(A.1.) na ORJ 120, pol. 4116, ÚZ 35015 o 1 349 tis. Kč 
                                                ÚZ 35019 o 12 tis. Kč 

- investiční přijaté transfery ze SR 
(A.2.) na ORJ 120, pol. 4216, ÚZ 107117968 o 787 tis. Kč 
                                                ÚZ 107517969 o 13 361 tis. Kč 

  

- běžné výdaje 
na § 6171, pol. 5169, ORJ 132, org. 8940 o 500 tis. Kč (B.1.) 
na § 2339, pol. 5171, ORJ 136 o 40 tis. Kč (C.2.) 
na § 6171, pol. 5179, ORJ 133 o 14 tis. Kč (C.3.) 
na § 2212, pol. 5171, ORJ 100 o 4 100 tis. Kč (C.4.) 
na § 2219, pol. 5171, ORJ 100 o 45 tis. Kč (C.5.) 

- kapitálové výdaje 
(C.1.) na ORJ 230, § 2310, pol. 6121, ÚZ 95, org. 7341 o 100 tis. Kč 
                                                             org. 7341 o 950 tis. Kč 
                               § 2321, pol. 6121, org. 7361 o 90 tis. Kč 
                                                             org. 7393 o 330 tis. Kč 
                               § 4357, pol. 6121, ÚZ 95, org. 6056 o 1 302 tis. Kč 
                                                             org. 6056 o 1 287 tis. Kč 
                               § 2321, pol. 6121, org. 7380 o 6 tis. Kč 
                               § 2321, pol. 6121, org. 7295 o 3 100 tis. Kč 
                                                             org. 7362 o 2 000 tis. Kč 
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§ 2219, pol. 6121, org. 8191 o 670 tis. Kč 
                                                            ÚZ 95, org. 8191 o 493 tis.  Kč 
na § 3599, pol. 6909, ÚZ 1070, ORJ 170 o 343 tis. Kč (C.6.) 

- neinvestiční transfery 
(A.1.) na ORJ 170, § 3592, pol. 5336, ÚZ 35015, org. 4241 o 1 349 tis. Kč 
                                                             ÚZ 35019, org. 4241 o 12 tis. Kč 

- investiční transfery 
(A.2.) na ORJ 170, § 3522, pol. 6356, ÚZ 107117968, org. 4241 o 787 tis. Kč 
                                                ÚZ 107517969, org. 4241 o 13 361 tis. Kč 

z v y š u j e 

- financování 
na pol. 8115, ORJ 120 o 500 tis. Kč (B.1.) 

s n i ž u j í 

- běžné výdaje 
(C.1.) na ORJ 230, § 2321, pol. 5171 o 90 tis. Kč 
                                                            o 5 100 tis. Kč 
na § 3745, pol. 5169, ORJ 136 o 40 tis. Kč (C.2.) 
na § 2143, pol. 5169, ORJ 300 o 14 tis. Kč (C.3.) 
na § 2219, pol. 5137, ORJ 100 o 45 tis. Kč (C.5.) 

- kapitálové výdaje 
(C.1.) na ORJ 230, § 2310, pol. 6121, ÚZ 95, org. 7325 o 100 tis. Kč 
                                                             org. 7433 o 450 tis. Kč 
                                                             org. 7434 o 500 tis. Kč 
                               § 2321, pol. 6121, org. 7319 o 330 tis. Kč 
                               § 3741, pol. 6121, ÚZ 95, org. 5014 o 1 302 tis. Kč 
                               § 3113, pol. 6121, org. 6328 o 1 287 tis. Kč 
                               § 2321, pol. 6121, org. 7096 o 6 tis. Kč 
                               § 2219, pol. 6121, org. 3091 o 50 tis. Kč 
                                                             ÚZ 95, org. 3091 o 164 tis. Kč 
                                                             org. 3126 o 100 tis. Kč 
                                                             org. 3154 o 178 tis. Kč 
                                                             ÚZ 95, org. 3154 o 178 tis. Kč 
                                                             org. 3223 o 100 tis. Kč 
                                                             ÚZ 95, org. 3223 o 40 tis. Kč 
                                                             ÚZ 110595823, org. 3223 o 242 tis. Kč 
                              § 2334, pol. 6121, ÚZ 95, org. 8213 o 111 tis. Kč 

- investiční transfery 
na § 3522, pol. 6351, ÚZ 1070, ORJ 170, org. 4241 o 343 tis. Kč (C.6.) 
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Městské obvody (A.3.) 
- zvýší neinvestiční přijaté transfery z VPS SR 
na pol. 4111, ÚZ 98018 celkem o 91 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje 
na § 6149, pol. 5xxx, ÚZ 98018 celkem o 91 tis. Kč 

  
3) ukládá 
  

vedoucímu odboru financí a rozpočtu 
realizovat schválené rozpočtové opatření 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.11.2020
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  

 
RM_M 22 
Návrh na souhlas s umíst ěním inž. sítí, uzav ření smluv o budoucí 
smlouv ě o zřízení sl užebnosti, nájemních smluv a dohody o zrušení 
smlouvy o z řízení služebnosti 
  
Usnesení číslo: 05239/RM1822/77 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

v souladu s ustanovením § 184a zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších 
předpisů, s umístěním kanalizační přípojky do pozemku ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy: 

p. p. č. 421/3 – ostatní plocha, silnice 
v k. ú. Muglinov, obec Ostrava, 

pro investora: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

v rámci stavby „Novostavba rodinného domu, kanalizační přípojka”, 

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

  
2) rozhodla 
  

na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě 
kanalizační přípojky k pozemku: 
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p. p. č. 421/3 – ostatní plocha, silnice 
v k. ú. Muglinov, obec Ostrava, 

s budoucím oprávněným: 

xxxxxxxxxxxxxxx, rok narození xxxxxx 
bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
3) rozhodla 
  

na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu k části pozemku p. p. č. 421/3 - ostatní 
plocha, silnice o výměře 17,3 m2 v k. ú. Muglinov, obec Ostrava, 

s nájemcem: 

xxxxxxxxxxxxx, rok narození xxxxxxxxx 
bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  
4) souhlasí 
  

v souladu s ustanovením § 184a zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších 
předpisů, s umístěním vodovodní přípojky a sjezdu a nájezdu do pozemků ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy, a to: 

vodovodní přípojky do pozemků 
parc. č. 2665/57 – orná půda, 
parc. č. 2665/73 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
oba v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava, 

sjezdu a nájezdu do pozemku 
parc. č. 2665/57 – orná půda, 
v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava, 

pro investora: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, rok narození xxxx 
bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

v rámci stavby “Rodinný dům ÁĎA”, 

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

na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti vodovodní 
přípojky, užívání části pozemku pro přístup a příjezd k pozemku parc. č. 2665/78 v k. ú. Polanka 
nad Odrou, obec Ostrava, k pozemkům: 

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

s budoucím oprávněným: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, rok narození xxxx 
bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

dle přílohy č. 7 předloženého materiálu 

  
6) rozhodla 
  

na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu k částem pozemků v k. ú. Polanka nad Odrou, 
obec Ostrava, a to: 

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

s nájemcem: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, rok narození xxxx 
bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

dle přílohy č. 8 předloženého materiálu 

  
7) rozhodla 
  

na straně vlastníka pozemku uzavřít dohodu o zrušení smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské 
sítě vodovodní přípojky ev. č. 2805/2020/MJ ze dne 6. 10. 2020 k pozemku: 

parc. č. 311/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace 
v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava, 

s oprávněným ze služebnosti: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, rok narození xxxx 
bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

dle přílohy č. 10 předloženého materiálu 
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RM_M 23 
Dodatek č. 3 ke smlouv ě o sdružených službách dodávky plynu 
pro objekty Statutárního m ěsta Ostravy, ev. č. zákazníka 2381/2019/HS 
ze dne 19. 9. 2019 
  
Usnesení číslo: 05240/RM1822/77 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o sdružených službách dodávky plynu (kategorie 
MALOODBĚRATEL do 630 MWh/rok), ev. č. 2381/2019/HS, mezi statutárním městem 
Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 Ostrava, IČO:00845451 a společností Conte, 
spol. s.r.o se sídlem Ovocný trh 572/11, 110 00 Praha - Staré město, IČO:00565342, 
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 24 
Návrh na odkoupení pozemk ů v k. ú. Bartovice a v k. ú. Nová Ves 
u Ostravy, obec Ostrava a návrh na jejich sv ěření příslušným m ěstským 
obvod ům 
  
Usnesení číslo: 05241/RM1822/77 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem koupit nemovité věci, a to pozemky: 

v k. ú. Bartovice, obec Ostrava 
- parc. č. 1358 

v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava 
- p. p. č. 242/2 
- p. p. č. 245/3, 

od České republiky, MILNEA státní podnik v likvidaci, se sídlem Praha 6 - Řepy, 
Třanovského 622/112, PSČ 163 04, IČO: 000 16 187 

za sjednanou kupní cenu v celkové výši 371.927 Kč 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 
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2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

vyhradit si rozhodnutí označit nemovité věci uvedené v bodě 1) tohoto usnesení: 

- pozemek parc. č. 1358 v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, jakožto majetek svěřený městskému 
obvodu Radvanice a Bartovice 

- pozemky v k. ú. Nová Ves u Ostravy:  
  p. p. č. 242/2 
  p. p. č. 245/3, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Nová Ves 

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 uvedené nemovité 
věci do svého vlastnictví 

  
3) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

označit nemovité věci uvedené v bodě 1) tohoto usnesení: 

- pozemek parc. č. 1358 v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, jakožto majetek svěřený městskému 
obvodu Radvanice a Bartovice 

- pozemky v k. ú. Nová Ves u Ostravy:  
  p. p. č. 242/2 
  p. p. č. 245/3, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Nová Ves 

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 uvedené nemovité 
věci do svého vlastnictví 

  
4) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 11.12.2020
 vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 25 
Schválení podání žádosti o dotaci z Integrovaného r egionálního 
opera čního programu pro projekt „ Bytový d ům Lumírova 487/7, 
Ostrava-Výškovice - zateplení fasády” 
  
Usnesení číslo: 05242/RM1822/77 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

zahájení přípravy projektu „Bytový dům Lumírova 487/7, Ostrava-Výškovice - zateplení 
fasády” ke spolufinancování z prostředků Integrovaného regionálního operačního programu 

  
2) souhlasí 
  

s podáním žádosti o dotaci pro projekt  „Bytový dům Lumírova 487/7, Ostrava-Výškovice -
zateplení fasády” v rámci výzvy z Integrovaného regionálního operačního programu 

  
3) žádá 
  

městský obvod Ostrava-Jih 
o zajištění veškerých úkonů spojených s přípravou a předložením žádosti o dotaci a všech jejích 
příloh pro projekt dle bodu 1) a 2) tohoto usnesení v souladu s podmínkami výzvy v rámci 
Integrovaného regionálního operačního programu v případě, že rada městského obvodu 
rozhodne kladně o předložení žádosti o dotaci uvedené v bodu 2) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Bc. Martin Bednář, T: 29.11.2020
 starosta městského obvodu Ostrava - Jih 
  

 
RM_M 26 
Návrh na pov ěření ředitelky p říspěvkové organizace D ětské centrum 
Domeček, se sídlem Jedli čkova 1025/5, 700 30 Ostrava- Zábřeh, 
IČO 70631956, Mgr. Jany Schikorové k zastupování z řizovatele 
  
Usnesení číslo: 05243/RM1822/77 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 05408/RM1418/78 
k usnesení č. 05780/RM1418/84 
  
Rada města 
  
1) rozhodla 
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  o uzavření dohody o plné moci s Mgr. Janou Schikorovou, ředitelkou organizace Dětské centrum 
Domeček, příspěvková organizace, se sídlem Jedličkova 1025/5, 700 30  Ostrava-Zábřeh, 
IČO 70631956, ve věci zastupování statutárního města Ostravy, jako zřizovatele zařízení 
pro děti vyžadující okamžitou pomoc dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 předloženého 
materiálu  

  
 

RM_M 27 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projekt ům „ Cyklostezka 
ul. Želivského, Na Rovince”, „Cyklostezka Nová Ves - Vodárna, 1. etapa” 
včetně Podm ínek rozhodnutí v rámci Integrovaného regionálního 
opera čního programu 
  
Usnesení číslo: 05244/RM1822/77 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 06753/RM1418/98 
k usnesení č. 07166/RM1418/101 
  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s přijetím dotace z Integrovaného regionálního operačního programu od poskytovatele dotace: 
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, IČO: 66002222, Staroměstské náměstí 932/6, 110 15 
Praha 1, na projekt „Cyklostezka ul. Želivského, Na Rovince” dle Registrace akce / Rozhodnutí 
o poskytnutí dotace uvedené v příloze č. 1 předkládaného materiálu a Podmínek rozhodnutí 
o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předkládaného materiálu 

  
2) souhlasí 
  

s přijetím dotace z Integrovaného regionálního operačního programu od poskytovatele dotace: 
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, IČO: 66002222, Staroměstské náměstí 932/6, 110 15 
Praha 1, na projekt „Cyklostezka Nová Ves - Vodárna, 1. etapa” dle Registrace akce / 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace uvedené v příloze č. 2 předkládaného materiálu a Podmínek 
rozhodnutí o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  
3) doporučuje 
  zastupitelstvu města 

 
rozhodnout o přijetí dotací z Integrovaného regionálního operačního programu od poskytovatele 
dotace: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, IČO: 66002222, Staroměstské náměstí 932/6, 110 15 
Praha 1, a to na projekt „Cyklostezka ul. Želivského, Na Rovince” dle Registrace akce / 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace dle přílohy č. 1 předkládaného materiálu a Podmínek rozhodnutí 
o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu,  a na projekt „Cyklostezka Nová 
Ves - Vodárna, 1. etapa” dle Registrace akce / Rozhodnutí o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 
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předloženého materiálu a Podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 
předloženého materiálu 

  
4) ukládá 
  

primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodu 3) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 11.12.2020
 vedoucí odboru strategického rozvoje 
  

 
RM_M 28 
Návrh na uzav ření dodatku č. 1 ke smlouv ě s ev. č. 1791/2020/SVZ/VZ 
na poskytnutí specifických vzd ělávacích akreditovaných kurz ů v rámci 
projektu „ Podpora rozvoje sociální práce a služeb v Ostrav ě”, 
reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015265, financovaného z Operačního 
programu Zam ěstnanost 
  
Usnesení číslo: 05245/RM1822/77 

(zn.předkl.) 
86 

  
k usnesení č. 04271/RM1822/63 
  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě na poskytnutí specifických vzdělávacích akreditovaných 
kurzů,  ev. č. 1791/2020/SVZ/VZ, uzavřené s Centrem sociálních služeb Ostrava, o. p. s., 
Jahnova 867/12, 709 00  Ostrava - Mariánské Hory, IČO 28659392, a to dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu 

  
 

RM_M 29 
Návrh na souhlas vlastníka pozemku s provedením sta vby Terminál 
kombinované dopravy Ostrava- Mošnov, Návrh na souhlas vlastníka 
pozemku s provedením stavby Terminál kombinované do pravy Ostrava –
Mošnov– SO 10 Železni ční dispe čink, IO 16 Vnit řní deš ťová kanalizace 
a Návrh na souhlas vlastníka pozemku s provedením sta vby Terminál 
kombinované dopravy Ostrava–Mošnov– IO 22 Kolejové a železni ční 
objekty, pro spole čnost OSTRAVA AIRPORT MULTIMODAL PARK s.r.o.  
  
Usnesení číslo: 05246/RM1822/77 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesen í 
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1) souhlasí 
  

v souladu s ustanovením  § 184a, zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších 
předpisů, s umístěním stavby „Terminál kombinované dopravy Ostrava – Mošnov” 
na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Ostravy, a to: 
- p. p. č. 1331/11- IO 10 venkovní osvětlení, 
- p. p. č. 1332/103 - IO 10 venkovní osvětlení, 
- p. p. č. 1332/106 - IO 10 venkovní osvětlení, 
- p. p. č. 1336/30 - IO 04 komunikace a zpevněné pl., IO 10 venkovní osvětlení, 
- p. p. č. 1339/108 - IO 10 venkovní osvětlení, IO 12.1 požární vodovod SHZ, IO 18 oplocení, 
- p. p. č. 1340/29 - IO 18 oplocení, 
- p. p. č. 1340/96 - IO 10 venkovní osvětlení, IO 18 oplocení, 
- p. p. č. 1340/134 - IO 04 komunikace a zpevněné pl., IO 09 areál. rozvody NN, IO 18 oplocení,
- p. p. č. 1340/136 - zelená plocha, žádný stavební objekt, 
- p. p. č. 1340/137 - IO 04 komunikace a zpevněné pl., IO 09 areál. rozvody NN, IO 18 oplocení,
- p. p. č. 1340/147 - IO 10 venkovní osvětlení, IO 18 oplocení, 
- p. p. č. 1340/148 - IO 10 venkovní osvětlení, IO 12.1 požární vodovod SHZ, IO 18 oplocení, 
- p. p. č. 1366/20 - IO 04 komunikace a zpevněné pl., IO 09 areál. rozvody NN, IO 10 venkovní 
osvětlení, IO 13 přípojky vnitřního vodovodu, IO 14 přípojky vnitřní splaškové kanalizace, 
IO 15 vnitřní splašková kanalizace, IO 19 slaboproudové areál. rozvody, 
- p. p. č. 1459/3 - zelená plocha, žádný stavební objekt, 
vše v k. ú. Mošnov, obec Mošnov, 

- parc. č. 1122/1 - IO 03.2 přeložka VN, IO 18 oplocení, 
- parc. č. 1122/12 - IO 03.2 přeložka VN, 
- parc. č. 1122/89 - SO 11 čerpací stanice, IO 04 komunikace a zpevněné pl., IO 09 areál. 
rozvody NN, IO 10 venkovní osvětlení, IO 19 slaboproudové areál. rozvody, 
- parc. č. 1127/1 - IO 15 vnitřní splašková kanalizace, 
- parc. č. 1129/3 - IO 18 oplocení, 
- parc. č. 1129/53 - SO 21 přístřešek pro opravu kontejnerů, IO 09 areál. rozvody NN, IO 10 
venkovní osvětlení, IO 13 přípojky vnitřního vodovodu, IO 14 přípojky vnitřní splaškové 
kanalizace, IO 15 vnitřní splašková kanalizace, IO 19 slaboproudové areál. rozvody, 
vše v k. ú. Sedlnice, obec Sedlnice, 

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

a k pozemkům uvedeným v příloze č. 7/1, k nimž bylo zřízeno právo stavby dle Smlouvy 
o zřízení práva stavby ev. č. 0535/2018/MJ ze dne 22. 2. 2018 

a k pozemkům uvedeným v příloze č. 7/2, k nimž bylo zřízeno právo stavby dle Smlouvy 
o zřízení práva stavby ev. č. 0317/2020/MJ ze dne 15. 1. 2020 

  
2) souhlasí 
  

v souladu s ustanovením  § 184a, zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších 
předpisů, s umístěním stavby “Terminál kombinované dopravy Ostrava – Mošnov – SO 10 
Železniční dispečink, IO 16 Vnitřní dešťová kanalizace” na pozemcích ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy, a to: 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesen í 
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- p. p. č. 1366/20 - SO 10 železniční dispečink, IO 16 vnitřní dešťová kanalizace, 
- p. p. č. 1340/134 - IO 04 komunikace a zpevněné pl., IO 09 areál. rozvody NN, IO 18 oplocení,
v k. ú. Mošnov, obec Mošnov, 

- parc. č. 1129/53 - SO 10 železniční dispečink, IO 16 vnitřní dešťová kanalizace, 
- parc. č. 1122/89 IO 16 vnitřní dešťová kanalizace, 
vše v k. ú. Sedlnice, obec Sedlnice, 

dle situačního výkresu, který je přílohou č. 4 předloženého materiálu 

a k pozemkům uvedeným v příloze č. 7/1, k nimž bylo zřízeno právo stavby dle Smlouvy 
o zřízení práva stavby ev. č. 0535/2018/MJ ze dne 22. 2. 2018 

a k pozemkům uvedeným v příloze č. 7/2, k nimž bylo zřízeno právo stavby dle Smlouvy 
o zřízení práva stavby ev. č. 0317/2020/MJ ze dne 15. 1. 2020 

  
3) souhlasí 
  

v souladu s ustanovením  § 184a, zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších 
předpisů, s umístěním stavby „Terminál kombinované dopravy Ostrava – Mošnov – IO 22 
Kolejové a železniční objekty” na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Ostravy, a to: 
- p. p. č. 1332/29, 
- p. p. č. 1332/104, 
- p. p. č. 1336/1, 
- p. p. č. 1340/26, 
- p. p. č. 1340/27, 
- p. p. č. 1340/28, 
- p. p. č. 1340/92, 
- p. p. č. 1340/149, 
vše v k. ú. Mošnov, obec Mošnov, 

dle situačního výkresu, který je přílohou č. 6 předloženého materiálu 

k výše uvedeným pozemkům bylo zřízeno právo stavby dle Smlouvy o zřízení práva stavby 
ev. č. 0317/2020/MJ ze dne 15. 1. 2020 

  
 

RM_M 30 
Návrh na uzav ření smlouvy o p řístupu k dat ům statutárního m ěsta 
Ostravy a užívání geografického informa čního systému mezi statutárním 
městem Ostrava a M ěstským ateliérem prostorového plánování 
a architektury, p. o. 
  
Usnesení číslo: 05247/RM1822/77 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 
  



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 
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1) rozhodla 
  

o uzavření smlouvy o přístupu k datům statutárního města Ostravy a užívání geografického 
informačního systému mezi statutárním městem Ostrava a Městským ateliérem prostorového 
plánování a architektury, p. o., Nádražní 942/7, 702 00 Ostrava, IČO: 08230404, 
a to dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) ukládá 
  

odboru IT služeb a outsourcingu 
zajistit přístup k datům a aplikacím dle článku II, odstavec 1, bod a až d a dle bodu f, 
a dále dle odstavců 2 až 5 této smlouvy 

  
 Vyřizuje: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, T: 31.12.2020
 vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu 
  
3) ukládá 
  

odborům magistrátu města Ostravy 
průběžně poskytovat součinnost Městskému ateliéru prostorového plánování a architektury, 
příspěvková organizace, v souladu s článkem II, odstavec 1, body e a g této smlouvy 

  
 Vyřizuje: vedoucí odborů MMO T: 31.12.2020
  
4) ukládá 
  

odborům magistrátu města Ostravy 
povinnost zavádět do smluvních vztahů se zpracovateli dokumentací prostorového charakteru 
klauzuli o odevzdání dokumentace i ve strojově čitelném formátu s možností využití 
navazujícími subjekty 

  
 Vyřizuje: vedoucí odborů MMO T: 31.12.2020

 
RM_M 31 
Dodatek k provád ěcí smlouv ě Enterprise se spole čností Microsoft 
  
Usnesení číslo: 05248/RM1822/77 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 
  
  



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesen í 
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1) rozhodla 
  

o uzavření dodatku k prováděcí smlouvě Enteprise se společností Microsoft Ireland Operation 
Limited, One Microsoft Place, South Country Industrial Park, Leopardstown, Dublin 18, Irsko, 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 32 
Návrh na naložení s p řebyte čným a neupot řebitelným majetkem 
v užívání Magistrátu m ěsta Ostravy 
  
Usnesení číslo: 05249/RM1822/77 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

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

  
2) jmenuje 
  

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

předseda: 
Ing. René Bartoš - vedoucí odboru hospodářské správy                     

členové: 
Bc. Helena Tichavská, MPA - odbor projektů IT služeb a outsourcingu 
Ing. Jarmila Kopelová -  odbor hospodářské správy  

  
3) rozhodla 
  

o uzavření kupních smluv dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
4) zmocňuje 
  

vedoucího odboru hospodářské správy 
k podpisu kupních smluv dle bodu 3) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. René Bartoš, 
 vedoucí odboru hospodářské správy 

 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesen í 
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RM_M 33 
Návrh na uzav ření dodatku č. 3 ke smlouv ě 1106/2020/OI/VZ 
„Rekonstrukce historické budovy bývalých jatek” 
  
Usnesení číslo: 05250/RM1822/77 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 1106/2020/OI/VZ uzavřené dne 23.03.2020, 
jejímž předmětem je „Rekonstrukce historické budovy bývalých jatek”, a to se společností 
Zlínstav a.s., se sídem Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČO: 283 15 669, dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu, a to z důvodů dle důvodové zprávy předloženého materiálu, kdy nová 
cena díla bude činit maximálně 181 076 092,38 Kč bez DPH 

  
 

RM_M 34 
Posouzení a vyjád ření k návrhu smluv o financování mikroprojekt ů 
„Výchova ke zdraví” a „ Objevujeme sv ět techniky” a k návrhu 
dodatku č. 2 Smlouvy o financování mikroprojektu „ Senio ři poznávají 
Ostravu a Ratibo ř” z Fondu mikroprojekt ů 2014-2020 v Euroregionu 
Silesia v rámci programu Interreg V-A Česká republika - Polsko 
  
Usnesení číslo: 05251/RM1822/77 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 00339/RM1822/7 
k usnesení č. 00676/RM1822/12 
k usnesení č. 02491/RM1822/37 
k usnesení č. 03246/RM1822/48 
k usnesení č. 04281/RM1822/63 
  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

a) s návrhem Dodatku č. 2 ke Smlouvě č. ERS-CZ/2019/1969 o financování 
mikroprojektu typu B/C s názvem „Senioři poznávají Ostravu a Ratiboř” 
(reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0001969) realizovaného v rámci „Fondu mikroprojektů 
2014-2020 v Euroregionu Silesia” v programu Interreg V-A Česká republika- Polsko, 
který by měl být uzavřen mezi statutárním městem Ostrava, městským obvodem Moravská 
Ostrava a Přívoz a poskytovatelem dotace Euroregionem Silesia - CZ, Horní náměstí 382/69, 
Opava, 746 01, IČO 68941773, ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu 

 
 
 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 
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b) s návrhem Smlouvy č. ERS-CZ/2020/2422 o financování mikroprojektu typu B/C s názvem 
„Výchova ke zdraví” (reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0002422) realizovaného v rámci 
„Fondu mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Silesia” v programu Interreg V-A Česká 
republika- Polsko, která by měla být uzavřena mezi statutárním městem Ostrava, městským 
obvodem Moravská Ostrava a Přívoz a poskytovatelem dotace Euroregionem Silesia - CZ, 
Horní náměstí 382/69, Opava, 746 01, IČO 68941773, ve znění přílohy č. 2-6 předloženého 
materiálu 

c) s návrhem Smlouvy č. ERS-CZ/2020/2430 o financování mikroprojektu typu B/C s názvem 
„Objevujeme svět techniky” (reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0002430) realizovaného 
v rámci „Fondu mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Silesia” v programu Interreg V-A 
Česká republika- Polsko, která by měla být uzavřena mezi statutárním městem Ostrava, 
městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz a poskytovatelem dotace Euroregionem Silesia -
CZ, Horní náměstí 382/69, Opava, 746 01, IČO 68941773, ve znění přílohy č. 7-11 
předloženého materiálu 

  
2) žádá 
  městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

o zabezpečení všech potřebných úkonů spojených s realizací projektů dle bodu 1) tohoto 
usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Zuzana Ožanová, T: 30.01.2022
 starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 
  

 
RM_M 35 
Posouzení a vyjád ření k návrhu Smlouvy o poskytnutí nenávratného 
finan čního p říspěvku z Fondu malých projekt ů pro projekt „ Malí 
kutilové” v rámci programu Interreg V-A Slovenská r epublika - Česká 
republika 
  
Usnesení číslo: 05252/RM1822/77 

(zn.předkl.) 
50 

k usnesení č. 03245/RM1822/48 

Rada města 

1) souhlasí 
  

s návrhem Smlouvy č. CZ/FMP/11b/051 o poskytnutí nenávratného finančního příspěvku 
z Fondu malých projektů pro projekt s názvem „Malí kutilové” (kód projektu 
CZ/FMP/11b/05/072) realizovaného v rámci programi Interreg V-A Slovenská republika -
Česká republika, která by měla být uzavřena mezi statutárním městem Ostrava, městským 
obvodem Moravská Ostrava a Přívoz a poskytovatelem dotace Regionem Bílé Karpaty, 
se sídlem nám. T. G. Masaryka 2433, 760 01 Zlín, IČ 70849153, dle přílohy č. 1-4 předloženého 
materiálu 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesen í 

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 33/37 
  

2) 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: 30.06.2021
 starostka Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 
  

 
RM_M 36 
Návrh Dodatku č. 1 ke Smlouv ě o dílo č. 1623/2020/OI/VZ ze dne
9. 6. 2020 ke stavb ě „Energetické úspory MNO – zateplení objektu 
stravovacích provoz ů” 
  
Usnesení číslo: 05253/RM1822/77 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č.1623/2020/OI/VZ ze dne 09.06.2020 mezi 
statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30  Ostrava, IČO: 00845451, a společností 
STASEKO PLUS s.r.o., Slezská 2101/15, 737 01  Český Těšín, IČO: 258 53 473, na realizaci 
stavby „Energetické úspory MNO - zateplení objektu stravovacích provozů” dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu 

  
 

RM_VZ 1 „ Celoro ční ošet řování trávníku fotbalového h řiště”, 
poř. č. 179/2020 
  
Usnesení číslo: 05254/RM1822/77 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na ošetřování 
trávníku fotbalového hřiště v areálu Městského stadionu v Ostravě-Vítkovicích se společností: 

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. 
se sídlem: Ruská 3077/135, Zábřeh, 700 30 Ostrava 
IČO: 25911368 

za cenu nejvýše přípustnou 973.000,- Kč bez DPH 

  



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesen í 
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RM_VZ 2 
Veřejná zakázka „ Oprava venkovního schodišt ě do pavilonu 
C-Výstavišt ě Černá louka”, po ř. č. 155/2020 
  
Usnesení číslo: 05255/RM1822/77 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na realizaci stavby 
„Oprava venkovního schodiště do pavilonu C Výstaviště Černá louka” v k. ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 

JoPa servis s.r.o. 
se sídlem: Vršovců 2120/1a, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 
IČO: 08244791 

za cenu nejvýše přípustnou 382.353,94 Kč bez DPH 

  
 

RM_VZ 3 
Veřejná zakázka „Provozování ve řejných toalet a úklid místností -
Terminál Hrane čník”, po ř. č. 173/2020 
  
Usnesení číslo: 05256/RM1822/77 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

vyzvat dodavatele k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na zajištění 
provozování veřejných toalet a provádění úklidu místností v objektu sociální vybavenosti 
Terminálu - Hranečník, v Ostravě - Slezské Ostravě dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) jmenuje 
  

hodnotící komise ve složení: 
členové: 
1. Ing. Břetislav Gibas - tajemník 
2. Ing. René Bartoš - odbor hospodářské správy 
3. Libor Keclík - odbor hospodářské správy 
4. Mgr. Vladimír Plutko - odbor legislativní a právní 
5. Ing. Eva Seborská - odbor veřejných zakázek 
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náhradníci: 
1. Mgr. Radim Babinec - náměstek primátora 
2. Bc. Petr Mlýnek - odbor hospodářské správy 
3. Ing. Jarmila Kopelová - odbor hospodářské správy 
4. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 
5. Ing. Tomáš Smolík - odbor veřejných zakázek 

  
3) ukládá 
  

vedoucí odboru veřejných zakázek 
zabezpečit veškeré potřebné úkony této veřejné zakázky 

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

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

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

 
RM_VZ 4 
Havarijní oprava drenážního systému vodního zdroje B řezinka, 
který se nachází na parcele č. 2863/4 v k. ú. Vratimov 
  
Usnesení číslo: 05257/RM1822/77 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu společnosti Ostravské vodárny a kanalizace, a.s. 
se sídlem Nádražní 3114/28, 702 00 Moravská Ostrava, IČO: 45193673, za cenu 150 698,80 Kč 
bez DPH 

  
2) zmocňuje 
  

vedoucího odboru hospodářské správy 
k podpisu objednávky dle bodu 1) tohoto usnesení 
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 Vyřizuje: Ing. René Bartoš, T: 20.11.2020
 vedoucí odboru hospodářské správy 
  

 
RM_VZ 5 
Zabezpečení budovy Nové radnice - část : Recepce - smlouva o dílo 
na zpracování projektové dokumentace 
  
Usnesení číslo: 05258/RM1822/77 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo na zpracování 
projektové dokumentace pro provedení díla akce „Zabezpečení budovy Nové radnice - část: 
Recepce” se zhotovitelem: znamení čtyř architekti s.r.o., IČO 257 94 591, U Půjčovny 968/5, 
Nové Město, 110 00 Praha 1 

za cenu nejvýše přípustnou 291 809,- Kč bez DPH 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu  

  
 

RM_VZ 6 
Veřejná zakázka „Svoz biologického odpadu - ZŠ, MŠ a PO”, 
poř. č. 183/2020 
  
Usnesení číslo: 05259/RM1822/77 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

vyzvat dodavatele k podání nabídek v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na zajištění pravidelného svozu a využití 
biologicky rozložitelného odpadu z kuchyní a stravoven ze základních a mateřských škol, 
ze zdravotnických a sociálních zařízení a domovů pro seniory, kde zřizovateli jsou statutární 
město Ostrava a městské obvody, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu  

  
2) jmenuje 
  

hodnotící komisi ve složení: 

členové: 
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1. Mgr. Kateřina Šebestová- náměstkyně primátora 
2. Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., MBA- odbor ochrany životního prostředí 
3. Jiří Štěpánek- odbor ochrany životního prostředí 
4. Ing. Eva Seborská - odbor veřejných zakázek 
5. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 

náhradníci: 

1. Mgr. Radim Babinec - náměstek primátora 
2. Ing. Bc. Vítězslav Dobeš, CSc.- odbor ochrany životního prostředí 
3. Ing. Monika Kostihová - odbor ochrany životního prostředí 
4. Ing. Tomáš Smolík - odbor veřejných zakázek 
5. Mgr. Vladimír Plutko- odbor legislativní a právní 

  
3) ukládá 
  

vedoucí odboru veřejných zakázek 
zabezpečit veškeré potřebné úkony této veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 30.04.2021
 vedoucí odboru veřejných zakázek 
  
4) zmocňuje 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 30.04.2021
 vedoucí odboru veřejných zakázek 
  

 
RM_ORG 1 
Schválení termínu konání mimo řádné sch ůze rady m ěsta 
  
Usnesení číslo: 05260/RM1822/77 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

termín mimořádné schůze rady města dne 18.11.2020 v 9.30 hodin 

  
 

 


