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Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 15.12.2020 
  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název zn.předkl. 

05501/RM1822/81 RM_M 0 Schválení programu 81. schůze rady města konané 

dne 15.12.2020 

35 

05502/RM1822/81 RM_VH 1 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 

společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s. 

28 

05503/RM1822/81 RM_VH 2 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 

společnosti Černá louka s.r.o. 

28 

05504/RM1822/81 RM_VH 3 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 

společnosti AKORD & POKLAD, s.r.o. 

28 

05505/RM1822/81 RM_VH 4 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 

společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. 

28 

05506/RM1822/81 RM_VH 5 Výkon působnosti valné hromady obchodní 

společnosti Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o. 

28 

05507/RM1822/81 RM_VH 6 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 

společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. 

28 

05508/RM1822/81 RM_VH 7 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 

společnosti OZO Ostrava s.r.o. 

28 

05509/RM1822/81 RM_VH 8 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 

společnosti Sportovní a rekreační zařízení města 

Ostravy, s.r.o. 

28 

05510/RM1822/81 RM_VH 9 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 

společnosti OVANET a.s. 

28 

05511/RM1822/81 RM_VH 10 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 

společnosti Ostravské komunikace, a.s. 

28 

05512/RM1822/81 RM_VH 11 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 

společnosti Krematorium Ostrava, a.s. 

28 

05513/RM1822/81 RM_VH 12 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 

společnosti Technické služby, a.s. Slezská Ostrava 

28 

05514/RM1822/81 RM_VH 13 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 

společnosti Opravy a údržba komunikací Ostrava, 

s.r.o. 

28 

05515/RM1822/81 RM_VH 14 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 

společnosti Dům seniorů v Krásném Poli s.r.o. 

28 

05516/RM1822/81 RM_M 1 Souhlas se zahájením přípravy projektu                    

a s podáním žádosti o poskytnutí účelové investiční 

dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR             

v rámci 146. výzvy Ministerstva životního 

prostředí „Operačního programu Životní prostředí 

2014 – 2020“ pro projekt „Modernizace kulturního 

domu v Heřmanicích“ 

50 

05517/RM1822/81 RM_M 2 Odpisový plán na rok 2021 08 

05518/RM1822/81 RM_M 3 Návrh na svěření nemovitých věcí v k.ú. 

Michálkovice, obec Ostrava, městskému obvodu 

Michálkovice 
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05519/RM1822/81 RM_M 5 Souhlas se změnou přijaté dotace z Operačního 

programu Životního prostředí pro projekt “Obnova 

zeleně v lokalitě Šporovnická v k.ú. Radvanice” 

50 

05520/RM1822/81 RM_M 6 Návrh na souhlas s umístěním inženýrské sítě           

do pozemku ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy, návrh na uzavření smlouvy o budoucí 

smlouvě o zřízení služebnosti a nájemní smlouvy  

s fyzickými osobami 

08 

05521/RM1822/81 RM_M 7 Návrh dodatku č.9 ke smlouvě                               

č. 0039/2017/MP/LPO o poskytování služeb 

elektronických komunikací 

25 

05522/RM1822/81 RM_M 8 Kompenzace 50% ztráty příjmů                                   

z nájemného/pachtovného městskému obvodu 

Moravská Ostrava a Přívoz 

08 

05523/RM1822/81 RM_M 10 Přijetí dotace ze státního rozpočtu na financování 

zvýšených provozních výdajů a sanací výpadů 

příjmů v souvislosti s přijímáním karanténních, 

mimořádných a krizových opatření v sociálních 

službách v souvislosti s epidemií COVID_19            

pro Statutární město Ostrava 

86 

05524/RM1822/81 RM_M 11 Návrh na poskytnutí finančního daru za účelem 

podpory “Ceny MOSTY za rok 2020” právnické 

osobě Národní rada osob se zdravotním postižením 

České republiky, z.s. 

86 

05525/RM1822/81 RM_M 12 Návrh na souhlas s umístěním stavebních                    

a inženýrských objektů do pozemků ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy, návrh na uzavření 

smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti  

a návrh na uzavření nájemní smlouvy se 

společností Palác Slavíkova s.r.o. 

08 

05526/RM1822/81 RM_M 13 Návrh na odvolání a jmenování členů Řídícího 

výboru MAP ORP Ostrava II, schválení Dodatku  

č. 1 ke Statutu Řídícího výboru projektu Místní 

akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava II, 

vzetí na vědomí aktuálních informací z realizace 

projektu 

91 

05527/RM1822/81 RM_M 14 Návrh na zřízení služebnosti a uzavření smluv         

o zřízení služebnosti k pozemkům ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy, pro oprávněného 

CETIN a.s. a pro oprávněného PODA a.s. 

08 

05528/RM1822/81 RM_M 16 Ukončení projektu “Vstup do Zoo Ostrava zdarma” 

financovaného z dotace Moravskoslezského kraje 

38 

05529/RM1822/81 RM_M 17 Návrh na zřízení věcného břemene, návrh             

na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene 

pro společnost GasNet, s.r.o. a návrh na zřízení 

služebnosti a uzavření smlouvy o zřízení 

služebnosti s fyzickou osobou 
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05530/RM1822/81 RM_M 18 Návrh na uzavření smlouvy o dílo se společností 

Aveton s.r.o., Krátkého 211/2, Vysočany, 190 00 

Praha, IČO: 02436647 na zajištění měření 

vzduchových a kročejových neprůzvučností a dále 

rychlosti vibrací na konstrukcích objektu v rámci 

akce “Koncertní hala města Ostravy” 

05 

05531/RM1822/81 RM_M 19 Návrh na uzavření nájemní smlouvy v k.ú. Přívoz, 

obec Ostrava (areál Wattova) 

08 

05532/RM1822/81 RM_M 20 Návrh na souhlas ke stavbě na pozemku                    

v katastrálním území obce Ostrava, jako vlastníka 

sousední nemovitosti 

84 

05533/RM1822/81 RM_M 21 Návrh na souhlas s umístěním splaškové 

kanalizace do ochranného pásma vodovodního 

řadu ve vlastnictví statutárního města Ostrava vše  

v k.ú. Petřvald, obec Petřvald, pro Obec Petřvald 

08 

05534/RM1822/81 RM_M 22 Návrh sazebníku úhrad nákladů za poskytování 

informací podle zákona č. 106/1999 Sb.                   

o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů, pro účetní období roku 2021 

21 

05535/RM1822/81 RM_M 23 Návrh na uzavření dohody o povolení vstupu              

na pozemky 

08 

05536/RM1822/81 RM_M 24 Návrh na souhlas s dočasným odnětím pozemku 

parc. č. 731/12 v k. ú. Výškovice u Ostravy, obec 

Ostrava, plnění funkcí lesa 

08 

05537/RM1822/81 RM_M 25 Rekonstrukce a modernizace Domu kultury Poklad 

- návrh Dodatku č. 3 

05 

05538/RM1822/81 RM_M 26 Expozice makaků lvích, gibonů a kopytníků - 

návrh Dodatku č.1 

05 

05539/RM1822/81 RM_M 27 Návrh na souhlas s umístěním zpevněných ploch  

a inženýrských sítí do pozemků ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy, pro Dopravní podnik 

Ostrava a. s. 

08 

05540/RM1822/81 RM_M 28 Návrh na souhlas s umístěním přípojky dešťové 

kanalizace, plynovodní přípojky, schodiště                   

a předsazené fasády s požárním schodištěm            

do pozemků ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě           

o zřízení služebnosti, pro Ostravica 2020 s.r.o. 

08 

05541/RM1822/81 RM_M 29 Návrh na záměr města změnit smlouvu o nájmu 

prostoru sloužícího k podnikání s NEW DESIGN 

Hanko & Burek s.r.o. 

08 

05542/RM1822/81 RM_M 30 Návrh na uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě 08 

05543/RM1822/81 RM_M 31 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce                  

na pozemky a části pozemků v k. ú. Moravská 

Ostrava, obec Ostrava s Moravskoslezským krajem 

08 

05544/RM1822/81 RM_M 32 Úprava rozpočtu 
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05545/RM1822/81 RM_M 33 Návrh přípravy projektu “Transformace Dětského 

centra na Centrum komplexní péče” 

40 

05546/RM1822/81 RM_M 34 Návrh na uzavření smluv o věcných právech           

k cizím pozemkům v souvislosti se stavbami 

zahrnutými do kapitálového rozpočtu statutárního 

města Ostravy 

05 

05547/RM1822/81 RM_M 35 Předchozí souhlas rady města k pronájmu 

nemovitosti svěřené městskému obvodu Vítkovice 

a k nabytí nemovitostí do majetku města 

89 

05548/RM1822/81 RM_M 36 Objednávka k zajištění zimního programu v r. 2020 

a v r. 2021 

86 

05549/RM1822/81 RM_M 37 „Rekonstrukce kanalizace v ulici Výstavní” Návrh 

na uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo 

3407/2018/OI/VZKÚ 

05 

05550/RM1822/81 RM_M 38 Přijetí finančního daru do Fondu pro děti ohrožené 

znečištěním ovzduší od společnosti TAMEH 

Czech s.r.o. 

80 

05551/RM1822/81 RM_M 39 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce archiválie  

s Českým vysokým učením technickým v Praze, 

Fakultou architektury, pro výstavu 

26 

05552/RM1822/81 RM_M 40 Souhlas vlastníka s výhledovým plánem obnovy         

a údržby majetku užívaného na základě Dohod            

o provozu pro Ozdravné centrum Ještěrka a Vodní 

areál Jih na rok 2021 

84 

05553/RM1822/81 RM_M 41 Koncepce rozvoje kultury statutárního města 

Ostravy 

87 

05554/RM1822/81 RM_M 42 Schválení přípravy a podání žádosti o dotaci                  

z Ministerstva životního prostředí ČR v rámci 

Operačního programu Životní prostředí                  

na realizaci akce “Stavební úpravy a rekonstrukce 

střechy na zelenou střechu na objektu p.č. 2099  

k.ú. Radvanice” 

50 

05555/RM1822/81 RM_M 43 Návrh na zaslání výzvy na plnění společnosti Tisk 

Sarpet s.r.o., návrh na zaslání výzvy na plnění 

Petru Urgácsovi a návrh žaloby na plnění 

28 

05556/RM1822/81 RM_M 44 Návrh na uzavření podnájemních smluv v k. ú. 

Moravská Ostrava, obec Ostrava 

08 

05557/RM1822/81 RM_M 45 Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě o budoucí 

smlouvě o zřízení služebnosti, souhlas s umístěním 

a s připojením vodovodní přípojky, uzavření 

smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti  

a smluv o zřízení služebnosti 

08 

05558/RM1822/81 RM_M 46 Návrh na souhlas s umístěním inženýrské sítě              

do pozemku ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy, návrh na uzavření smlouvy o budoucí 

smlouvě o zřízení služebnosti a nájemní smlouvy  

s fyzickými osobami 
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05559/RM1822/81 RM_M 48 Návrh na záměr města neprodat nemovité věci              

v k.ú. Kunčice nad Ostravicí a v k.ú. Slezská 

Ostrava, obec Ostrava 

08 

05560/RM1822/81 RM_M 49 Udělení předchozího souhlasu zřizovatele                  

s nabytím darů do vlastnictví Zoologické zahrady  

a botanického parku Ostrava, příspěvkové 

organizace 

38 

05561/RM1822/81 RM_M 50 Návrh na souhlas s umístěním stavby pro městský 

obvod Nová Ves a návrh na souhlas s dočasným 

odnětím a trvalým omezením plnění funkcí lesa  

na pozemku 

08 

05562/RM1822/81 RM_M 51 Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů          

do vlastnictví právnické osoby Městská nemocnice 

Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00635162, 

se sídlem Nemocniční 898/20a, 728 80 Ostrava - 

Moravská Ostrava 

40 

05563/RM1822/81 RM_M 52 Návrh na uzavření nájemní smlouvy na pronájem 

bytu č. 8 v domě na ul. Horní 3033/102, 

Ostrava-Bělský Les 

08 

05564/RM1822/81 RM_M 53 Návrh na uzavření nájemní smlouvy na pronájem 

bytu č.1 v domě na ul. Horní 3033/102, 

Ostrava-Bělský Les 

08 

05565/RM1822/81 RM_M 54 Návrh na souhlas oprávněného z věcného břemene 

se záměrem stavby pro ČEZ Distribuce, a.s. 

08 

05566/RM1822/81 RM_M 56 Veřejná zakázka „Podpora veřejné dopravy“ – 

další postup před Úřadem pro ochranu hospodářské 

soutěže 

28 

05567/RM1822/81 RM_M 57 Návrh dalšího postupu ve věci prodeje pozemků            

v lokalitě ulice Vojanova v k.ú. Moravská Ostrava 

28 

05568/RM1822/81 RM_M 58 Návrh dohody o skončení pachtovní smlouvy               

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

08 

05569/RM1822/81 RM_M 59 Návrh na uzavření podnájemních smluv v k. ú. 

Moravská Ostrava, obec Ostrava 

08 

05570/RM1822/81 RM_M 60 Návrh na uzavření nájemních smluv na pronájem 

bytů v domě na ul. Husova 1591/7 a Veleslavínova 

1591/17, Ostrava-Moravská Ostrava 

08 

05571/RM1822/81 RM_M 61 Souhlas s přípravou projektu „Sportovní hala 

Slezská Ostrava, ul. Antošovická” a podáním 

žádosti o poskytnutí systémové investiční dotace  

v rámci programu „Regionální sportovní 

infrastruktura 2020 – 2024” dle související výzvy 

13/2020 „Sportovní infrastruktura – Investice           

nad 10 mil. Kč” vyhlášené Národní sportovní 

agenturou 

50 

05572/RM1822/81 RM_M 62 Návrh na uzavření smlouvy o prosté správě 

majetku 
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05573/RM1822/81 RM_MZP 1 Návrh na úpravu funkčních míst odboru sociálních 

věcí a zdravotnictví a odboru hospodářské správy 

Magistrátu města Ostravy k 1.1.2021 

36 

05574/RM1822/81 RM_MZP 2 Další postup ve věci vymáhání smluvní pokuty            

ze Smlouvy o dílo “Revitalizace přednádražního 

prostoru Svinov, II. etapa” 

28 

05575/RM1822/81 RM_MZP 3 Projednání vybraných bodů valné hromady 

obchodní společnosti Společnost pro využití letiště 

Ostrava-Mošnov, a.s. 

28 

05576/RM1822/81 RM_VZ 1 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 

na zajištění pravidelného úklidu garáží MMO             

na ul. Pašerových v roce 2021 

84 

05577/RM1822/81 RM_VZ 2 Veřejná zakázka “Servisní činnost na tepelných 

zařízeních”, poř. č. 185/2020 

84 

05578/RM1822/81 RM_VZ 5 VZMR Technická podpora serverů HP 83 

05579/RM1822/81 RM_VZ 6 Veřejná zakázka “Revitalizace okolí řeky 

Ostravice (Havlíčkovo nábřeží): Stavba č. 3 - TDS 

a BOZP”, poř. č. 164/2020 

05 

05580/RM1822/81 RM_VZ 7 Veřejná zakázka “Revitalizace okolí řeky 

Ostravice (Havlíčkovo nábřeží): Stavba č. 3”, poř. 

č. 151/2020 

05 

05581/RM1822/81 RM_VZ 8 Veřejná zakázka “Multifunkční parkovací dům           

u MNO”, poř.č. 195/2020 

05 

05582/RM1822/81 RM_VZ 9 Veřejná zakázka “Transformace Domova Barevný 

svět II - interiér”, poř. č. 106/2020 

05 

05583/RM1822/81 RM_VZ 10 Veřejná zakázka “Rekonstrukce protiodrazové 

podlahy střelnice MPO - II. etapa”, poř. č. 

177/2020 

25 

  
 
Materiály, které byly staženy: 
  

 Materiál 
  

Název zn.předkl. 

  RM_M 55 Návrh na uzavření nájemní smlouvy na pronájem 

pozemků včetně stavby č. p. 3158 vše v k. ú. 

Martinov ve Slezsku, obec Ostrava 

08 

  RM_VZ 3 Veřejná zakázka “Distribuce informačního 

měsíčníku Ostravská radnice v roce 2021”, poř. č. 

188/2020 

01 

  RM_M 4 Rozpočty na rok 2021, střednědobé výhledy 

rozpočtu na léta 2022-2023 a odpisové plány                

na rok 2021 příspěvkových organizací zřízených 

zastupitelstvem města Ostravy 

07 

  RM_M 15 Návrh na uzavření pachtovní smlouvy 08 

  RM_M 47 Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. 

Slezská Ostrava, obec Ostrava 

 

08 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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  RM_M 9 Zrušení rozhodnutí o poskytnutí investičních 

příspěvků na realizaci elektronické požární 

signalizace dvěma příspěvkovým organizacím            

v oblasti sociální péče 

86 

  RM_VZ 4 Veřejná zakázka “Tisk měsíčníku Ostravská 

radnice 2021”, poř. č. 187/2020 

01 

  
 
Tiskové opravy: 
  
 Materiál 

  
Název zn.předkl. 

  RM_TO 1 Tisková oprava usnesení rady města                     

č. 04603/RM1822/67, bod 3) ze dne 25.08.2020 

07 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_M 0 
Schválení programu 81. schůze rady města konané dne 15.12.2020 
  
Usnesení číslo: 05501/RM1822/81 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
program 81. schůze rady města konané dne 15.12.2020 

  

 
RM_VH 1 
Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Dům kultury 
města Ostravy, a.s. 
  
Usnesení číslo: 05502/RM1822/81 

(zn.předkl.) 
28 

  
v působnosti valné hromady podle § 12 odst. 1 zákona o obchodních korporacích obchodní 
společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s., IČO: 471 51 595, se sídlem 28. října 2556/124, 
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, jejímž jediným akcionářem je statutární město Ostrava, 
za přítomnosti notáře 
  
k usnesení č. 1200/ZM1822/19 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o změně stanov společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s., IČO: 471 51 595, se sídlem              

28. října 2556/124, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_VH 2 
Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Černá louka 
s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 05503/RM1822/81 

(zn.předkl.) 
28 

  
v působnosti valné hromady podle § 12 odst. 1 zákona o obchodních korporacích obchodní 
společnosti Černá louka s.r.o., IČO: 268 79 280, se sídlem Černá louka 3235, Moravská 
Ostrava, 702 00 Ostrava, jejímž jediným společníkem je statutární město Ostrava,                
za přítomnosti notáře 
  
k usnesení č. 1200/ZM1822/19 
  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

  
1) rozhodla 

  
o změně zakladatelské listiny společnosti Černá louka s.r.o., IČO: 268 79 280, se sídlem Černá 

louka 3235, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu  

  

 
RM_VH 3 
Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti AKORD & 
POKLAD, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 05504/RM1822/81 

(zn.předkl.) 
28 

  
v působnosti valné hromady podle § 12 odst. 1 zákona o obchodních korporacích obchodní 
společnosti AKORD & POKLAD, s.r.o., IČO: 479 73 145, se sídlem náměstí SNP 1, 700 30 
Ostrava - Zábřeh, jejímž jediným společníkem je statutární město Ostrava, za přítomnosti 
notáře 
  
k usnesení č. 1200/ZM1822/19 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o změně společenské smlouvy společnosti AKORD & POKLAD, s.r.o., IČO: 479 73 145,             

se sídlem náměstí SNP 1, 700 30 Ostrava - Zábřeh, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu  

  

 
RM_VH 4 
Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Dopravní 
podnik Ostrava a.s. 
  
Usnesení číslo: 05505/RM1822/81 

(zn.předkl.) 
28 

  
v působnosti valné hromady podle § 12 odst. 1 zákona o obchodních korporacích obchodní 
společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s., IČO: 619 74 757, se sídlem Poděbradova 494/2, 
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, jejímž jediným akcionářem je statutární město Ostrava, 
za přítomnosti notáře 
  
k usnesení č. 1200/ZM1822/19 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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o změně stanov společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s., IČO: 619 74 757, se sídlem 

Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, dle přílohy č.1 předloženého materiálu  

  

 
RM_VH 5 
Výkon působnosti valné hromady obchodní společnosti Ostravské 
městské lesy a zeleň, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 05506/RM1822/81 

(zn.předkl.) 
28 

  
v působnosti valné hromady podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona o obchodních 
korporacích, obchodní společnosti Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o., IČO: 258 16 977, 
se sídlem A. Brože 3124/2, Ostrava-Zábřeh, PSČ 700 30, jejímž jediným společníkem je 
statutární město Ostrava, za přítomnosti notáře 
  
k usnesení č. 1200/ZM1822/19 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o změně zakladatelské listiny společnosti Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o.,                 

IČO: 258 16 977, se sídlem A. Brože 3124/2, Ostrava-Zábřeh, PSČ 700 30, dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

 
RM_VH 6 
Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti VÍTKOVICE 
ARÉNA, a.s. 
  
Usnesení číslo: 05507/RM1822/81 

(zn.předkl.) 
28 

  
v působnosti valné hromady podle § 12 odst. 1 zákona o obchodních korporacích obchodní 
společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., IČO: 259 11 368, se sídlem Ruská 3077/135, Zábřeh, 
700 30 Ostrava, jejímž jediným akcionářem je statutární město Ostrava, za přítomnosti 
notáře 
  
k usnesení č. 1200/ZM1822/19 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o změně stanov společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., IČO: 259 11 368, se sídlem Ruská 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
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3077/135, Zábřeh, 700 30 Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu  

  

 
RM_VH 7 
Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti OZO Ostrava 
s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 05508/RM1822/81 

(zn.předkl.) 
28 

  
v působnosti valné hromady podle § 12 odst. 1 zákona o obchodních korporacích obchodní 
společnosti OZO Ostrava s.r.o., IČO: 623 00 920, se sídlem Frýdecká 680/444, Kunčice, 
719 00 Ostrava, jejímž jediným společníkem je statutární město Ostrava, za přítomnosti 
notáře 
  
k usnesení č. 1200/ZM1822/19 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o změně zakladatelské listiny společnosti OZO Ostrava s.r.o., IČO: 623 00 920, se sídlem 

Frýdecká 680/444, Kunčice, 719 00 Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_VH 8 
Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Sportovní      
a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 05509/RM1822/81 

(zn.předkl.) 
28 

  
v působnosti valné hromady podle § 12 odst. 1 zákona o obchodních korporacích obchodní 
společnosti Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o., IČO: 253 85 691,             
se sídlem Čkalovova 6144/20, Poruba, 708 00 Ostrava, jejímž jediným společníkem je 
statutární město Ostrava, za přítomnosti notáře 
  
k usnesení č. 1200/ZM1822/19 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o změně zakladatelské listiny společnosti Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o., 

IČO: 253 85 691, se sídlem Čkalovova 6144/20, Poruba, 708 00 Ostrava, dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_VH 9 
Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti OVANET a.s. 
  
Usnesení číslo: 05510/RM1822/81 

(zn.předkl.) 
28 

  
v působnosti valné hromady podle § 12 odst. 1 zákona o obchodních korporacích obchodní 
společnosti OVANET a.s., IČO: 258 57 568, se sídlem Hájkova 1100/13, Přívoz, 702 00 
Ostrava, jejímž jediným akcionářem je statutární město Ostrava, za přítomnosti notáře 
  
k usnesení č. 1200/ZM1822/19 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
rozhodla o změně stanov společnosti OVANET a.s., IČO: 258 57 568, se sídlem Hájkova 

1100/13, Přívoz, 702 00 Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu  

  

 
RM_VH 10 
Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Ostravské 
komunikace, a.s. 
  
Usnesení číslo: 05511/RM1822/81 

(zn.předkl.) 
28 

  
v působnosti valné hromady podle § 12 odst. 1 zákona o obchodních korporacích obchodní 
společnosti Ostravské komunikace, a.s., IČO: 253 96 544, se sídlem Novoveská 1266/25, 
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, jejímž jediným akcionářem je statutární město Ostrava,  
za přítomnosti notáře  
  
k usnesení č. 1200/ZM1822/19 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o změně stanov společnosti Ostravské komunikace, a.s., IČO: 253 96 544, se sídlem Novoveská 

1266/25, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu  

  

 
RM_VH 11 
Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Krematorium 
Ostrava, a.s. 
  
Usnesení číslo: 05512/RM1822/81 

(zn.předkl.) 
28 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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v působnosti valné hromady podle § 12 odst. 1 zákona o obchodních korporacích obchodní 
společnosti Krematorium Ostrava, a.s., IČO: 253 93 430, se sídlem Těšínská 710, Slezská 
Ostrava, 710 07 Ostrava, jejímž jediným akcionářem je statutární město Ostrava,                   
za přítomnosti notáře 
  
k usnesení č. 1200/ZM1822/19 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o změně stanov společnosti Krematorium Ostrava, a.s., IČO: 253 93 430, se sídlem Těšínská 

710, Slezská Ostrava, 710 07 Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu  

  

 
RM_VH 12 
Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Technické 
služby, a.s. Slezská Ostrava 
  
Usnesení číslo: 05513/RM1822/81 

(zn.předkl.) 
28 

  
v působnosti valné hromady podle § 12 odst. 1 zákona o obchodních korporacích obchodní 
společnosti Technické služby, a.s. Slezská Ostrava, IČO: 476 74 725, se sídlem 
Československé armády 877/20, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava, jejímž jediným 
akcionářem je statutární město Ostrava, za přítomnosti notáře 
  
k usnesení č. 1200/ZM1822/19 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o změně stanov společnosti Technické služby, a.s. Slezská Ostrava, IČO: 476 74 725, se sídlem 

Československé armády 877/20, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu  

  

 
RM_VH 13 
Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Opravy               
a údržba komunikací Ostrava, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 05514/RM1822/81 

(zn.předkl.) 
28 

  
 
 
 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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v působnosti valné hromady podle § 12 odst. 1 zákona o obchodních korporacích obchodní 
společnosti Opravy a údržba komunikací Ostrava, s.r.o., IČO: 060 94 899, se sídlem 
Novoveská 1266/25, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, jejímž jediným společníkem je 
statutární město Ostrava, za přítomnosti notáře 
  
k usnesení č. 1200/ZM1822/19 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o změně zakladatelské listiny společnosti Opravy a údržba komunikací Ostrava, s.r.o.,             

IČO: 060 94 899, se sídlem Novoveská 1266/25, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, dle přílohy  

č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_VH 14 
Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Dům seniorů 
v Krásném Poli s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 05515/RM1822/81 

(zn.předkl.) 
28 

  
v působnosti valné hromady podle § 12 odst. 1 zákona o obchodních korporacích obchodní 
společnosti Dům seniorů v Krásném Poli s.r.o., IČO: 047 07 214, se sídlem Družební 576, 
Krásné Pole, 725 26 Ostrava, jejímž jediným společníkem je statutární město Ostrava, za 
přítomnosti notáře 
  
k usnesení č. 1200/ZM1822/19 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o změně zakladatelské listiny společnosti Dům seniorů v Krásném Poli s.r.o., IČO: 047 07 214, 

se sídlem Družební 576, Krásné Pole, 725 26 Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu  

  

2) schvaluje 

  
odstoupení člena dozorčí rady společnosti Dům seniorů v Krásném Poli s.r.o. Ing. KXXXXX 

SXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXX XXXX XXXXXXX XXX XX 

XXXXXXXXXXXXX, ke dni 08.10.2020, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 
 
 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_M 1 
Souhlas se zahájením přípravy projektu a s podáním žádosti                    
o poskytnutí účelové investiční dotace ze Státního fondu životního 
prostředí ČR v rámci 146. výzvy Ministerstva životního prostředí 
„Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020“ pro projekt 
„Modernizace kulturního domu v Heřmanicích“ 
  
Usnesení číslo: 05516/RM1822/81 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
zahájení přípravy projektu „Modernizace kulturního domu v Heřmanicích“ ke spolufinancování 

ze Státního fondu životního prostředí ČR 146. výzvy Ministerstva životního prostředí 

„Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020“, specifický cíl: 5.1 – Snížit energetickou 

náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie dle Pravidel                 

pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životního prostředí pro období 

2014-2020, dle vyhlášené metodiky dotačního programu a dle důvodové zprávy předloženého 

materiálu 

  

2) souhlasí 

  
s podáním žádosti o účelovou investiční dotaci ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci 

146. výzvy Ministerstva životního prostředí „Operačního programu Životní prostředí 2014 – 

2020“, specifický cíl: 5.1 – Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití 

obnovitelných zdrojů energie pro projekt „Modernizace kulturního domu v Heřmanicích“,          

dle Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životního prostředí            

pro období 2014-2020, dle podmínek vyhlášeného dotačního programu, dle důvodové zprávy 

předloženého materiálu, přílohy č. 1 a přílohy č. 2 

  

3) žádá 

  
městský obvod Slezská Ostrava 

jako nositele projektu o zajištění veškerých úkonů spojených s přípravou projektu dle bodu 1) 

tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Bc. Richard Vereš, T: 15.02.2021 

 starosta městského obvodu Slezská Ostrava 

  
4) žádá 

  
městský obvod Slezská Ostrava 

o  zajištění předložení žádosti o  účelovou investiční dotaci  a  všech jejich příloh pro projekt           
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dle bodu 2) tohoto usnesení v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce podpory v Operačním 

programu Životního prostředí pro období 2014-2020 ze Státního fondu životního prostředí ČR, 

v případě, že rada městského obvodu rozhodne kladně o předložení žádosti o dotaci uvedené 

v bodě 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Bc. Richard Vereš, T: 02.03.2021 

 starosta městského obvodu Slezská Ostrava 

  
 

RM_M 2 
Odpisový plán na rok 2021 
  
Usnesení číslo: 05517/RM1822/81 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
pro účetní jednotku Magistrát města Ostravy odpisový plán dlouhodobého majetku na rok 2021, 

který je přílohou č. 1 a přílohou č. 2 předloženého materiálu 

Odpisový plán je založen na rovnoměrném odpisování dlouhodobého majetku. Dlouhodobý 

majetek bude při pořízení zařazován do majetkové evidence v souladu s ustanovením Směrnice 

č. 2/2007 pro evidenci majetku. 

  

 
RM_M 3 
Návrh na svěření nemovitých věcí v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava, 
městskému obvodu Michálkovice 
  
Usnesení číslo: 05518/RM1822/81 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

vyhradit si rozhodnutí označit  

pozemky 

p. č. st. 351/2  

p. č. st. 351/3 

p. č. 25/1 

p. č. 53/32 

p. č. 182/27 

p. č. 188/6 
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p. č. 284/12 

p. č. 284/14 

p. č. 284/16 

p. č. 407/6 

p. č. 415/9 

p. č. 509/27 

p. č. 537/2 

p. č. 635/4 

p. č. 635/5 

p. č. 646/1 

p. č. 646/5 

p. č. 647 

p. č. 750/2 

p. č. 750/3 

v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Michálkovice, 

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

znění 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

označit nemovité věci uvedené v bodě 1)   návrhu tohoto usnesení, jakožto majetek svěřený 

městskému obvodu Michálkovice, dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky           

č. 14/2013, Statut města Ostravy, v platném znění 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 27.01.2021 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 5 
Souhlas se změnou přijaté dotace z Operačního programu Životního 
prostředí pro projekt “Obnova zeleně v lokalitě Šporovnická v k.ú. 
Radvanice” 
  
Usnesení číslo: 05519/RM1822/81 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 09930/RM1418/134 
k usnesení č. 03309/RM1822/49 
k usnesení č. 0758/ZM1822/13 
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Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se změnou Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Operačního programu Životní prostředí, prioritní 

osy 4 - Ochrana a péče o přírodu a krajinu, specifický cíl 4.3. Posílit přirozené funkce krajiny,  

od poskytovatele Ministerstva životního prostředí ČR, se sídlem Vršovická 1442/65,                   

100 01 Praha 10, IČO: 00164801, na realizaci akce, “Obnova zeleně v lokalitě Šporovnická              

v k.ú. Radvanice”, dle změn stanovených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna), které tvoří 

přílohu č. 1 předloženého materiálu 

  

2) žádá 

  
městský obvod Radvanice a Bartovice 

zabezpečit všechny potřebné úkony spojené s realizací projektu dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Bc. Aleš Boháč, MBA, T: 31.12.2024 

 starosta městského obvodu Radvanice a Bartovice 

  
 

RM_M 6 
Návrh na souhlas s umístěním inženýrské sítě do pozemku ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy, návrh na uzavření smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti a nájemní smlouvy s fyzickými osobami 
  
Usnesení číslo: 05520/RM1822/81 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním plynovodní přípojky včetně hlavního uzávěru plynu do pozemku parc. č. 5440  - 

ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, 

pro: 

XXXXXXXX 

XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX 

XXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX 

XXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXX XX 

XXXXXXX 

v rámci stavby “Plynoinstalace pro RD Bernátkova 1544/14, Slezská Ostrava” 

dle situačního snímku, který je přílohou č. 1/1 předloženého materiálu 
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2) rozhodla 

  
na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě - 

plynovodní přípojky včetně hlavního uzávěru plynu v pozemku parc. č. 5440 - ostatní plocha, 

ostatní komunikace v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava,  s budoucími oprávněnými: 

XXXXXXXX 

XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX 

XXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX 

XXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXX XX 

XXXXXXX 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
na straně pronajímatele 

uzavřít nájemní smlouvu na část pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostrava, parc. č. 

5440, ost. plocha - ost. komunikace, o výměře 4,50 m2, v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava  

(ul. Bernátkova) 

s 

Manžely: 

XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX 

XXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX 

XXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXX XX 

XXXXXXX 

za účelem vybudování plynovodní přípojky včetně hlavního uzávěru plynu v rámci realizace 

stavby “Plynoinstalace pro RD Bernátkova 1544/14, Slezská Ostrava”, za nájemné ve výši           

90,- Kč/m2/rok, tj. 405,- Kč/ročně, na dobu určitou, nejdéle však do 31. 3. 2023, 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 7 
Návrh dodatku č.9 ke smlouvě č. 0039/2017/MP/LPO o poskytování 
služeb elektronických komunikací 
  
Usnesení číslo: 05521/RM1822/81 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření dodatku č. 9 ke smlouvě ev. č. 0039/2017/MP/LPO o poskytování služeb 

elektronických komunikací mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 8,                

729 30 Ostrava, IČO: 00845451, a společnosti OVANET a.s., Hájkova 1100/13,                      



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 21/71  
  

702 00 Ostrava-Přívoz, IČO: 25857568 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 8 
Kompenzace 50% ztráty příjmů z nájemného/pachtovného městskému 
obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 
  
Usnesení číslo: 05522/RM1822/81 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
kompenzovat   městskému   obvodu    Moravská  Ostrava   a   Přívoz     ztrátu   příjmů 

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

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

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

sníží se rozpočtová rezerva, ORJ 120 

na § 6409, pol. 5901                                            o    990 tis. Kč 

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

na § 6330, pol. 5347, ÚZ 93, org. 502                 o    990 tis. Kč 

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

zvýší neinvestiční převody mezi statutárními městy a městskými obvody – příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 93, org. 502       o   990 tis. Kč 

zvýší  běžné výdaje/sníží příjmy 

na § xxxx, pol. xxxx                                    o   990 tis. Kč                              

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 28.12.2020 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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RM_M 10 
Přijetí dotace ze státního rozpočtu na financování zvýšených provozních 
výdajů a sanací výpadů příjmů v souvislosti s přijímáním karanténních, 
mimořádných a krizových opatření v sociálních službách v souvislosti  
s epidemií COVID_19 pro Statutární město Ostrava 
  
Usnesení číslo: 05523/RM1822/81 

(zn.předkl.) 
86 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
- o přijetí dotace ze státního rozpočtu na financování zvýšených provozních výdajů a sanací 

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

v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID_19 pro Statutární město Ostrava            

IČO 00845451, se sídlem Prokešovo nám. 1803/8, Ostrava dle přílohy č. 1 a č. 2 předloženého 

materiálu 

  

 
RM_M 11 
Návrh na poskytnutí finančního daru za účelem podpory “Ceny MOSTY 
za rok 2020” právnické osobě Národní rada osob se zdravotním 
postižením České republiky, z.s. 
  
Usnesení číslo: 05524/RM1822/81 

(zn.předkl.) 
86 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí finančního daru právnické osobě Národní rada osob se zdravotním postižením 

České republiky, z.s., se sídlem Partyzánská 1/7, Holešovice (Praha 7), 170 00 Praha,              

IČO: 70856478, ve výši 20 tis. Kč  za účelem podpory akce ”Ceny MOSTY za rok 2020”           

dle žádosti v příloze č. 1 předloženého materiálu, a o uzavření darovací smlouvy dle přílohy č. 2 

předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

- sníží 

běžné výdaje 

na § 3549, pol. 5222, ÚZ 7700, ORJ 170 o 20 tis. Kč 

- zvýší 
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neinvestiční transfery 

na § 3549, pol. 5222, ORJ 170 o 20 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.12.2020 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 12 
Návrh na souhlas s umístěním stavebních a inženýrských objektů            
do pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostravy, návrh                  
na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a návrh  
na uzavření nájemní smlouvy se společností Palác Slavíkova s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 05525/RM1822/81 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
- s umístěním stavebních a inženýrských objektů do pozemků ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava, v souladu s ustanovením §184a zákona                      

č. 183/2006/Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a to: 

parc. č. 2030 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

 - SO 02 Komunikace a zpevněné plochy (SO 02.001 Příprava území, HTÚ, SO 02.102 Úpravy 

na ul. Slavíkova), 

parc. č. 2001/6 - ostatní plocha, jiná plocha, 

- SO 01 Palác Slavíkova 

- SO 02 Komunikace a zpevněné plochy (SO 02.001 Příprava území, HTÚ, SO 02.101 Úprava 

ul. Finanční, SO 02.102 Úpravy na ul. Slavíkova, SO 02.103 Zásobovací dvůr, parkoviště-jih, 

chodníkové plochy (SO 02.103.2 Parkoviště-jih, chodníkové plochy), So 02.104 

Parkoviště-sever), 

 - SO 03 Sadové úpravy, 

 - SO 04 Přípojka vodovodu, 

 - SO 05 Kanalizace dešťová, 

 - SO 06 Kanalizace splašková, 

 - SO 07 Přeložka dešťové kanalizace, 

 - SO 08 Přípojka VN, 

 - SO 12 Areálové osvětlení, 
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 - SO 14 Drobná architektura, 

 - SO 15 Venkovní rozvody elektronických komunikací, 

 - SO 17 Opěrná stěna, 

 - SO 20 Areálové rozvody NN, 

 - SO 16 Přeložka a ochrana SEK, 

 - přesah požárně nebezpečného prostoru objektu SO 01 Palác Slavíkova, 

 - přesah 1. podzemního podlaží 

 - bourací práce SO 08 Rušená přípojka NN, 

parc. č. 2001/8 - ostatní plocha, jiná plocha, 

 - SO 02 Komunikace a zpevněné plochy (SO 02.001 Příprava území, HTÚ, SO 02.101 Úprava 

ul.  Finanční, SO 02.102 Úpravy na ul. Slavíkova, SO 02.103 Zásobovací dvůr, parkoviště-jih, 

chodníkové plochy (SO 02.103.2 Parkoviště-jih, chodníkové plochy), So 02.104 

Parkoviště-sever), 

 - SO 03 Sadové úpravy, 

 - SO 04 Přípojka vodovodu, 

 - SO 05 Kanalizace dešťová, 

 - SO 06 Kanalizace splašková, 

 - SO 07 Přeložka dešťové kanalizace, 

 - SO 08 Přípojka VN, 

 - SO 11 Veřejné osvětlení 

 - SO 12 Areálové osvětlení, 

 - SO 14 Drobná architektura, 

 - SO 15 Venkovní rozvody elektronických komunikací, 

 - SO 17 Opěrná stěna, 

 - SO 16 Přeložka a ochrana SEK, 

v rámci stavby “Palác Slavíkova, Ostrava - Poruba”, dle situačního snímku, který je přílohou           

č. 1/3 předloženého materiálu 

- s přeložením zařízení veřejného osvětlení ve vlastnictví statutárního města Ostravy -  SO 23 

Veřejné osvětlení přeložka, které bude realizováno v rámci stavby “Palác Slavíkova, Ostrava - 

Poruba”, a to do pozemků parc. č .2003/9, parc. č. 2003/21 a parc. č. 2003/36 všechny v k. ú. 

Poruba-sever, obec Ostrava, dle situačního snímku, který je přílohou č. 1/4 předloženého 

materiálu 

pro: 

Palác Slavíkova s.r.o. 

se sídlem: Korejská 894/9, Ostrava, PSČ 702 00 

IČO: 063 82 177 

  

2) rozhodla 

  
na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti: 

- vodovodní přípojky, dešťové kanalizace, splaškové kanalizace, areálového osvětlení,  
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venkovních rozvodů elektronických komunikací v pozemích ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy parc. č. 2001/6 - ostatní plocha, jiná plocha a parc. č. 2001/8 - ostatní plocha, jiná plocha 

oba v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava, 

- areálové přípojky NN v pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy parc. č. 2001/6 - 

ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava, 

- přesahu 1. podzemního podlaží v pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy parc. č. 

2001/6 - ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava, 

s budoucím oprávněným: 

Palác Slavíkova s.r.o. 

se sídlem: Korejská 894/9, Ostrava, PSČ 702 00 

IČO: 063 82 177 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
na straně pronajímatele 

o uzavření nájemní smlouvy k částem pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostrava, a to: 

- část pozemku parc. č. 2001/6, ost. plocha - jiná plocha, o výměře 627,47 m2, 

- část pozemku parc. č. 2001/8, ost. plocha - jiná plocha, o výměře 1 105,85 m2, 

- část pozemku parc. č. 2030, ost. plocha - ost. komunikace, o výměře 4,03 m2, 

všechny v k. ú Poruba - sever, obec Ostrava 

se společností 

Palác Slavíkova s. r. o. 

se sídlem: Korejská 894/9, Ostrava, PSČ 702 00 

IČO: 063 82 177 

za účelem vybudování zpevněných ploch a komunikace, sadových úprav, operné zdi, drobné 

architektury, přesahu požárně nebezpečného prostoru a dále vybudování vodovodní přípojky, 

dešťové kanalizace, splaškové kanalizace, areálového osvětlení, venkovních rozvodů 

elektronických komunikací, vybudování areálové přípojky NN, přeložky dešťové kanalizace, 

dále bourací práce SO 02 - tenisové kurty a SO 08 - zrušení přípojky NN, v rámci realizace 

stavby “Palác Slavíkova, Ostrava - Poruba”, za nájemné ve výši 90,- Kč/m2/rok, tj.             

156.361,50 Kč/ročně, na dobu určitou, nejdéle však do 31. 3. 2023, 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 13 
Návrh na odvolání a jmenování členů Řídícího výboru MAP ORP Ostrava 
II, schválení Dodatku č. 1 ke Statutu Řídícího výboru projektu Místní 
akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava II, vzetí na vědomí aktuálních 
informací z realizace projektu 
  
Usnesení číslo: 05526/RM1822/81 

(zn.předkl.) 
91 
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k usnesení č. 00099/RM1822/3 
k usnesení č. 01400/RM1822/23 
k usnesení č. 04228/RM1822/63 
  
Rada města 

  
1) odvolává 

  
z funkce člena Řídícího výboru MAP ORP Ostrava II: 

•  Mgr. Rostislava Galiu, ředitel ZŠ, Ostrava-Poruba, Čkalovova 942 

•  doc. Mgr. Tomáše Jarmaru, Ph.D., zástupce Ostravské univerzity 

  

2) jmenuje 

  
do Řídícího výboru MAP ORP Ostrava II nové členy: 

• Mgr. Evu Srokovou, speciální pedagog, člen správní rady Asociace Trigon, o.p.s. 

• doc. Mgr. Daniela Jandačku, Ph.D., děkan Pedagogické fakulty Ostravské univerzity 

• Ing. Jaroslava Bergera, starosta obce Horní Lhota 

• Mgr. KXXXX RXXXXXX, koordinátor inkluze v oblasti školství a vzdělávání 

  

3) schvaluje 

  
složení Řídícího výboru MAP ORP Ostrava II dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

4) schvaluje 

  
Dodatek č. 1 Statutu Řídícího výboru projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP 

Ostrava II 

  

5) bere na vědomí 

  
informace o realizaci projektu dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

 
RM_M 14 
Návrh na zřízení služebnosti a uzavření smluv o zřízení služebnosti             
k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy,                      
pro oprávněného CETIN a.s. a pro oprávněného PODA a.s. 
  
Usnesení číslo: 05527/RM1822/81 

(zn.předkl.) 
08 

  
 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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Rada města 

  
1) rozhodla 

  
zřídit služebnost a uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti zřízení a provozování podzemního 

komunikačního vedení veřejné komunikační sítě k pozemku: 

p. p. č. 491/16 – ostatní plocha, silnice, 

k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava, s oprávněným: 

CETIN a.s. 

se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9 

IČO: 04084063 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
zřídit služebnost a uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti zřízení a provozování podzemního 

komunikačního vedení veřejné komunikační sítě k pozemkům: 

parc. č. 1096/21 – ostatní plocha, silnice, 

parc. č. 1096/22 - ostatní plocha, silnice 

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

PODA a.s. 

se sídlem 28. října 1168/102, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

IČO: 25816179 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
zřídit služebnost a uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti zřízení a provozování podzemního 

komunikačního vedení veřejné komunikační sítě k pozemkům: 

parc. č. 3744/8 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 3745/12 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 3770/3 - ostatní plocha, silnice, 

parc. č. 3770/4 - ostatní plocha, silnice, 

parc. č. 3778/18 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 3785/9 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 3747/3 - ostatní plocha, jiná plocha, 

všechny k. ú. Svinov, obec Ostrava, s oprávněným: 

CETIN a.s. 
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se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9 

IČO: 04084063 

dle přílohy č. 9 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 16 
Ukončení projektu “Vstup do Zoo Ostrava zdarma” financovaného            
z dotace Moravskoslezského kraje 
  
Usnesení číslo: 05528/RM1822/81 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 04791/RM1822/70 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s předloženou informací o ukončení realizace projektu “Vstup do Zoo Ostrava zdarma”, 

financovaného v rámci programu Vstupy do turistických atraktivit zdarma z rozpočtu 

Moravskoslezského kraje a s konečným vyúčtováním projektu dle předloženého materiálu 

  

 
RM_M 17 
Návrh na zřízení věcného břemene, návrh na uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemene pro společnost GasNet, s.r.o. a návrh na zřízení 
služebnosti a uzavření smlouvy o zřízení služebnosti s fyzickou osobou 
  
Usnesení číslo: 05529/RM1822/81 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně vlastníka zřídit věcné břemeno a uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene - STL 

plynovodu v pozemcích ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 1475/6 - ostatní plocha, zeleň, 

parc. č. 3242 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

oba v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, s 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 
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2) rozhodla 

  
na straně vlastníka zřídit služebnost a uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti - vodovodní přípojky 

a kanalizační přípojky k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 793/379 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 793/408 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

oba v k. ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava, s oprávněným: 

Milan Plavi, datum narození 7. 11. 1983 

bydlištěm Bulharská 1424/29, Poruba, 708 00 Ostrava 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 18 
Návrh na uzavření smlouvy o dílo se společností Aveton s.r.o., Krátkého 
211/2, Vysočany, 190 00 Praha, IČO: 02436647 na zajištění měření 
vzduchových a kročejových neprůzvučností a dále rychlosti vibrací          
na konstrukcích objektu v rámci akce “Koncertní hala města Ostravy” 
  
Usnesení číslo: 05530/RM1822/81 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo se společností Aveton s.r.o., 

Krátkého 211/2, Vysočany, 190 00 Praha, IČO: 02436647, jejímž předmětem je zajištění měření 

vzduchových a kročejových neprůzvučností a dále rychlosti vibrací na konstrukcích objektu            

v rámci akce ,,Koncertní hala města Ostravy“, a to za cenu nejvýše přípustnou 177.000,00 Kč 

bez DPH dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 19 
Návrh na uzavření nájemní smlouvy v k.ú. Přívoz, obec Ostrava (areál 
Wattova) 
  
Usnesení číslo: 05531/RM1822/81 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu na pronájem prostoru sloužící podnikání, a to 

místnost č. 120 (sklad) o výměře 58,18 m2, v objektu označeného “B”, v budově bez čp/če -  
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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 30/71  
  

výroba, která je součástí pozemku parc. č. st. 173, zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Přívoz, obec 

Ostrava (areál Wattova), 

s A-Zeman, s.r.o., IČO: 267 92 851, sídlem Špálova 464/10, Přívoz, 702 00  Ostrava, 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 20 
Návrh na souhlas ke stavbě na pozemku v katastrálním území obce 
Ostrava, jako vlastníka sousední nemovitosti 
  
Usnesení číslo: 05532/RM1822/81 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
jako vlastník sousední nemovitosti (statutární město Ostrava vlastní pozemek parc.č. 1753/65 - 

ostatní plocha, v k.ú. Vřesina u Bílovce, obec Ostrava) s umístěním a realizací stavby “Vřesina 

1753/9, příp.NNk” na pozemku parc.č. 1753/9 - orná půda, v k.ú. Vřesina u Bílovce, obec 

Ostrava”, pro žadatele stavby: firma Ing. Barteček, Lublaňská 1002/9, 120 00 Praha 2 - 

Vinohrady, IČ: 47195355, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru hospodářské správy 

zajistil vyhotovení příslušného souhlasu se stavbou dle bodů 1) tohoto usnesení a s tím spojené 

veškeré úkony 

  

 Vyřizuje: Ing. René Bartoš, T: 21.12.2020 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
3) zmocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy 

k podpisu souhlasu se stavbou dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. René Bartoš, T: 21.12.2020 

 vedoucí odboru hospodářské správy 
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RM_M 21 
Návrh na souhlas s umístěním splaškové kanalizace do ochranného 
pásma vodovodního řadu ve vlastnictví statutárního města Ostrava  
vše v k.ú. Petřvald, obec Petřvald, pro Obec Petřvald 
  
Usnesení číslo: 05533/RM1822/81 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním stavby splaškové kanalizace  do ochranného pásma vodovodního řadu            

ve vlastnictví statutárního města Ostravy dle přílohy č. 4 předloženého materiálu, která   bude 

umístěna v částech pozemků v k. ú. Petřvald, obec Petřvald dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu, a to: 

- p. p. č. 1305/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

- p. p. č. 1304/8 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

oba ve vlastnictví Obce Petřvald, 

- p. p. č. 1327 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

ve vlastnictví statutárního města Ostrava, 

za podmínek správce vodohospodářského majetku společnosti Severomoravské vodovody 

a kanalizace Ostrava a.s., se sídlem 28.října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00, Ostrava, IČO: 

45193665, uvedených ve stanovisku pro stavební povolení stavby dle přílohy č. 3 předloženého 

materiálu 

pro žadatele -  investora: 

Obec Petřvald 

se sídlem Petřvald 1 - Petřvald 175, 742 60  Petřvald, 

IČO: 002 98 263 

  

 
RM_M 22 
Návrh sazebníku úhrad nákladů za poskytování informací podle zákona 
č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů, pro účetní období roku 2021 
  
Usnesení číslo: 05534/RM1822/81 

(zn.předkl.) 
21 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
pro účetní období roku 2021 sazebník úhrad nákladů za poskytování informací podle zákona 

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, dle přílohy            

č. 1 předloženého materiálu 
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RM_M 23 
Návrh na uzavření dohody o povolení vstupu na pozemky 
  
Usnesení číslo: 05535/RM1822/81 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně vlastníka pozemků 

o uzavření Dohody o povolení vstupu na pozemky, a to na pozemky parc. č. 276/1, parc. č. 276/2 

a parc. č. 3457/10, všechny v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

se společností G-Consult, spol. s r.o., se sídlem Výstavní 367/109, 703 00 Ostrava-Vítkovice, 

IČO 64616886 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu s úpravou 

  

 
RM_M 24 
Návrh na souhlas s dočasným odnětím pozemku parc. č. 731/12 v k. ú. 
Výškovice u Ostravy, obec Ostrava, plnění funkcí lesa 
  
Usnesení číslo: 05536/RM1822/81 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s dočasným odnětím plnění funkcí lesa části pozemku parc. č. 731/12 - lesní pozemek v k. ú. 

Výškovice u Ostravy, obec Ostrava, 

pro investora: 

Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih 

se sídlem Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, 

IČO 008 45 451 

v rámci stavby “Rekonstrukce areálu Skateparku v Ostravě-Výškovicích” 

dle snímků, které jsou přílohou č. 1/1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 25 
Rekonstrukce a modernizace Domu kultury Poklad - návrh Dodatku č. 3 
  
Usnesení číslo: 05537/RM1822/81 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 01128/RM1822/18 ze dne 9.4.2019 
k usnesení č. 03287/RM1822/48 ze dne 18.2.2020 
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k usnesení č. 04285/RM1822/63 ze dne 23.6.2020 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 1674/2019/OI/VZKÚ ze dne 12.06.2019              

na realizaci stavby “Rekonstrukce a modernizace Domu kultury Poklad” mezi objednatelem: 

Statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30  Ostrava, IČO: 00845541, 

AKORD & POKLAD, s.r.o., Ostrava - Zábřeh, náměstí SNP 1, PSČ 700 30, IČO: 47973145 

a zhotovitelem: 

“Společnost POKLAD Z+G+R” se členy: 

 

Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČO: 28315669, 

GEOSAN GROUP a.s., U Nemocnice 430, 280 02  Kolín II, IČO: 28169522, 

Ridera Stavební a.s., Dělnická 382/32, 708 00  Ostrava-Poruba, IČO: 45192464 

kterým se rozšiřuje předmět díla, zvyšuje cena díla 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 26 
Expozice makaků lvích, gibonů a kopytníků - návrh Dodatku č.1 
  
Usnesení číslo: 05538/RM1822/81 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č.1 ke  smlouvě o dílo na realizaci stavby “Expozice makaků lvích, gibonů 

a kopytníků” v ZOO Ostrava, mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. č 8, 729 30 

Ostrava, IČO: 00845451 a zhotovitelem: 

GEOSAN GROUP a.s., U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III. 

IČO: 28169522 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 
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RM_M 27 
Návrh na souhlas s umístěním zpevněných ploch a inženýrských sítí  
do pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostravy, pro Dopravní 
podnik Ostrava a. s. 
  
Usnesení číslo: 05539/RM1822/81 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním: 

- přeložky podzemního vedení veřejného osvětlení  SO 03-6 v pozemcích parc. č. 1092/5 - 

ostatní plocha, ostatní komunikace a parc. č. 1096/22 - ostatní plocha, silnice v k. ú. Moravská 

Ostrava, obec Ostrava, 

- přeložky trakčního vedení DPO  SO 03-8 v pozemku parc. č. 1096/22 - ostatní plocha, silnice  

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

- zpevněné plochy-chodníky-zámková dlažba-výměna povrchu SO 02-1e na pozemku parc. č. 

1096/22 - ostatní plocha, silnice v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

- zpevněné plochy-chodníky-zámková dlažba-úprava povrchu SO 02-1f na pozemku parc. č. 

1096/22 - ostatní plocha, silnice v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

- zpevněné plochy-chodníky-asfalt-úprava povrchu SO 02-1g na pozemku parc. č. 1096/22 - 

ostatní plocha, silnice v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

- zpevněné plochy-komunikace-asfalt-úprava povrchu SO 02-1h na pozemku parc. č. 1096/22 - 

ostatní plocha, silnice v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

- nová zeleň, zatravnění, výsadba SO 02-2 na pozemcích parc. č. 1092/5 - ostatní plocha, ostatní 

komunikace a parc. č. 1096/22 - ostatní plocha, silnice v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

pro:  

  

Dopravní podnik Ostrava a.s. 

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

v rámci stavby “Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy” dle situačního 

výkresu dokumentace, který je přílohou č. 2/2- 2/4 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti zřízení, vedení, 

provozování a údržby podzemního trakčního vedení k pozemku: 

parc. č. 1096/22 - ostatní plocha, silnice 

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

Dopravní podnik Ostrava a.s. 

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

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 
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3) rozhodla 

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

inženýrské sítě kabelového vedení veřejného osvětlení k pozemku: 

parc. č. 1140/1 - ostatní plocha, jiná plocha 

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

Dopravní podnik Ostrava a.s. 

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

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 28 
Návrh na souhlas s umístěním přípojky dešťové kanalizace, plynovodní 
přípojky, schodiště a předsazené fasády s požárním schodištěm            
do pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostravy a uzavření 
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, pro Ostravica 2020 
s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 05540/RM1822/81 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním: 

- přípojky dešťové kanalizace v pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy parc. č. 

405/15 - ostatní plocha, zeleň v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

- plynovodní přípojky včetně plynoměrné skříňky HUP na pozemku ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy parc. č. 405/15 - ostatní plocha, zeleň v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

- exteriérového schodiště na pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy parc. č. 407/2 - 

zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

pro:  

  

Ostravica 2020 s.r.o. 

se sídlem Václavské náměstí 834/17, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 279 40 365 

  

v rámci stavby “Rekonstrukce objektu Ostravica - objekt A a objekt B” dle situačního výkresu 

dokumentace, který je přílohou č. 2/2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti: 
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- inženýrské sítě přípojky dešťové kanalizace a plynovodní přípojky včetně hlavního uzávěru 

plynu v pozemku parc. č. 405/15 - ostatní plocha, zeleň v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

- zřízení, užívání a udržování exteriérového schodiště na pozemku parc. č. 407/2 v k.ú. Moravská 

Ostrava, obec Ostrava, 

s budoucím oprávněným: 

Ostravica 2020 s.r.o. 

se sídlem Václavské náměstí 834/17, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 279 40 365 

dle přílohy č.3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 29 
Návrh na záměr města změnit smlouvu o nájmu prostoru sloužícího           
k podnikání s NEW DESIGN Hanko & Burek s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 05541/RM1822/81 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru města nezměnit smlouvu o nájmu prostoru sloužícího k podnikání ev. č. 1760/2019/MJ 

ze dne 1. 6. 2019, uzavřenou se společností NEW DESIGN Hanko & Burek s.r.o., se sídlem 

Mitrovická 182/457, Nová Bělá, 724 00 Ostrava, IČO: 258 16 543, jejímž předmětem je dočasné 

užívání prostor sloužících k podnikání na pozemku p. č. st. 451 – zastavěná plocha a nádvoří, 

jehož součástí je stavba Mošnov č. p. 318, jiná stavba, pozemku p. č. st. 450 – zastavěná plocha 

a nádvoří, jehož součástí je stavba Mošnov č. p. 319, jiná stavba a pozemku p. č. st. 449 – 

zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba Mošnov č. p. 320, jiná stavba, a to: 

- budovy č. p. 318 o výměře 621 m2 

- budovy č. p. 319 o výměře 619 m2 

- budovy č. p. 320 o výměře 619 m2 

o celkové výměře 1 859 m2 vše v k. ú. Mošnov, obec Mošnov, 

za účelem využití předmětu nájmu k provozování výrobny nábytku, kdy hlavní činností                

a předmětem podnikání je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského 

zákona, 

formou dodatku č. 1 z důvodu úpravy čl. III. Nájemné 

  

 
RM_M 30 
Návrh na uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě 
  
Usnesení číslo: 05542/RM1822/81 

(zn.předkl.) 
08 
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Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ev. č. 3574/2017/MJ ze dne               

14. 12. 2017 

s nájemci: 

XXXXX XXXX, rok narození XXXX 

XXXX XXXX, rok narození XXXX 

oba bydliště XXXX XXX XXXX XXX XX XXXXXXXX XXX XXXXXXXXX 

XXXX XXXXXXX, rok narození XXXX 

bydliště XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 31 
Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce na pozemky a části pozemků           
v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava s Moravskoslezským krajem 
  
Usnesení číslo: 05543/RM1822/81 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně půjčitele 

o uzavření smlouvy o výpůjčce 

 na pozemky ve vlastnictví statutárního města Ostrava, a to: 

- parc. č. 2634/35, ost. plocha - jiná plocha, o celkové výměře 4 995 m2, 

- parc. č. 2634/6, ost. plocha - zeleň, o celkové výměře 6 521 m2, 

- parc. č. 3594/28, ost. plocha - ost. komunikace, o celkové výměře 43 m2, 

všechny v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (ul. 28. října), 

dále 

na část pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostrava, a to: 

- parc. č. 2625/2, ost. plocha - ost. komunikace, část o výměře 199,60 m2, 

- parc. č. 2634/37, ost. plocha - jiná plocha, část o výměře 104,6 m2, 

- parc. č. 2634/43, ost. plocha - jiná plocha, část o výměře 113 m2, 

- parc. č. 2634/8, ost. plocha - jiná plocha, část o výměře 94,1 m2, 

- parc. č. 3594/6, ost. plocha - ost. komunikace, část o výměře 75,5 m2, 

- parc. č. 3594/9, ost. plocha - ost. komunikace, část o výměře 32,6 m2, 

všechny v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (ul. 28. října) 

a 
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- na část místní komunikace IV. třídy (cyklostezky), která se nachází na pozemku parc. č. 

3594/28 a na části pozemku parc. č. 3594/9, o výměře 32,6 m2, všechny v k. ú. Moravská 

Ostrava, obec Ostrava 

s vypůjčitelem 

Moravskoslezským krajem 

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava 

IČO: 708 90 692 

bezúplatně, za účelem vybudování stavebních a inženýrských objektů v rámci realizace stavby 

“Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny” (zejména pak: příprava území, úprava 

stávajících sítí, přípojka vodovodu, přípojka VN, přípojka slaboproudu, přípojka splaškové 

kanalizace, přípojka horkovodu, úprava místních komunikací, přeložky kabelových vedení, 

trafostanice, areálová dešťová kanalizace, terénní úpravy, veřejné osvětlení, místní osvětlení, 

náhradní zdroje, vodní plocha, parkoviště, chodníky a jiné zpevněné plochy, sadové úpravy, 

novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny a další), na dobu určitou, a to ode dne účinnosti 

této smlouvy do dne nabytí vlastnického práva k nemovitým věcem nebo jejich částem 

vypůjčitelem, nejdéle však do 31. 12. 2025, 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu s úpravou 

  

 
RM_M 32 
Úprava rozpočtu 
  
Usnesení číslo: 05544/RM1822/81 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
změnu závazného ukazatele - navýšení neinvestičního účelového příspěvku na rok 2020 

organizaci Domov Magnolie, Ostrava-Vítkovice, p.o., IČO 70631859 na základě smlouvy 

o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03180/2015/SOC ve výši    

59 tis. Kč 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

- nedaňové příjmy 

na § 2219, pol. 2132, ORJ 100 o 862 tis. Kč (C.7.) 

na § 3725, pol. 2324, ORJ 190 o 3 350 tis. Kč (C.11.) 

(C.14.) na ORJ 300, § 2141, pol. 2324 o 46 tis. Kč 

                                 § 3639, pol. 2322 o 29 tis. Kč 

                                 § 6171, pol. 2324 o 13 tis. Kč 
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- neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů 

na pol. 4113, ORJ 120 o 17 336 tis. Kč (E.1.) 

- ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ÚZ 34352, ORJ 120 o 16 940 tis. Kč (A.1.) 

na pol. 4116, ÚZ 35015, ORJ 120 o 460 tis. Kč (A.3.) 

na pol. 4116, ÚZ 13015, ORJ 120 o 68 tis. Kč (C.15.) 

- běžné výdaje 

na § 4399, pol. 5169, ORJ 180 o 300 tis. Kč (C.3.) 

na § 4399, pol. 5909, ÚZ 7106, ORJ 180 o 18 tis. Kč (C.4.) 

na § 2212, pol. 5171, ÚZ 91252, ORJ 100 o 247 tis. Kč (E.1.) 

na § 2219, pol. 5169, ÚZ 2003, ORJ 100 o 1 223 tis. Kč (C.7.) 

na § 3612, pol. 5199, ORJ 137, org. 9508 o 2 tis. Kč (C.9.) 

na § 3726, pol. 5169, ORJ 190 o 49 tis. Kč (C.10.) 

na § 3725, pol. 5169, ORJ 190 o 3 350 tis. Kč (C.11.) 

(C.12.) na ORJ 270, § 4349, pol. 5194, ÚZ 14032, org. 708 o 1 tis. Kč 

                                  § 5311, pol. 5131 o 2 tis. Kč 

na § 3719, pol. 5161, ÚZ 120100000, ORJ 300, org. 113000001 o 1 tis. Kč (C.13.) 

na § 3793, pol. 5137, ORJ 300, org. 3278000000 o 550 tis. Kč (C.14.) 

na § 4399, pol. 5011, ÚZ 13015, ORJ 135 o 68 tis. Kč (C.15.) 

na § 3639, pol. 5011, ÚZ 109517018, ORJ 300, org. 120000000 o 2 tis. Kč (C.6.) 

- kapitálové výdaje 

(C.1.) na ORJ 230, § 2219, pol. 6121, org. 3220 o 170 tis. Kč 

                               § 3639, pol. 6121, ÚZ 95, org. 8207 o 3 tis. Kč 

na § 3639, pol. 6130, ORJ 137, org. 3227 o 3 tis. Kč (C.8.) 

- neinvestiční transfery 

(A.1.) na ORJ 160, § 3311, pol. 5336, ÚZ 34352, org. 4234 o 11 600 tis. Kč 

                                                                               org. 4240 o 1 100 tis. Kč 

                                                                               org. 4251 o 740 tis. Kč 

                               § 3312, pol. 5336, ÚZ 34352, org. 4212 o 3 500 tis. Kč 

na § 3592, pol. 5336, ÚZ 35015, ORJ 170, org. 4241 o 460 tis. Kč (A.3.) 

na § 4357, pol. 5331, ÚZ 2004, ORJ 180, org. 39 o 59 tis. Kč (C.5.) 

- neinvestiční převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje 

(C.2.) na ORJ 120, § 6330, pol. 5347, ÚZ 7608, org. 502 o 100 tis. Kč 

                                                                             org. 505 o 100 tis. Kč 

                                                                             org. 517 o 100 tis. Kč 

z v y š u j e 

- účelová rezerva ke krytí výpadku sdílených daní 

na § 6409, pol. 5901, ÚZ 2020, ORJ 120 o 17 336 tis. Kč (E.1.) 

s n i ž u j í 

- běžné výdaje 
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(A.2.) na ORJ 135, § 3299, pol. 5011, ÚZ 103533063, org. 100000000 o 204 tis. Kč 

                                                             ÚZ 103133063, org. 100000000 o 24 tis. Kč 

                                            pol. 5021, ÚZ 103533063, org. 100000000 o 17 tis. Kč 

                                                             ÚZ 103133063, org. 100000000 o 2 tis. Kč 

                                            pol. 5031, ÚZ 103533063, org. 100000000 o 51 tis. Kč 

                                                             ÚZ 103133063, org. 100000000 o 5 tis. Kč 

                                            pol. 5011, ÚZ 103533063, org. 100000001 o 37 tis. Kč 

                                                             ÚZ 103133063, org. 100000001 o 5 tis. Kč 

                                            pol. 5021, ÚZ 103533063, org. 100000001 o 47 tis. Kč 

                                                             ÚZ 103133063, org. 100000001 o 6 tis. Kč 

         na ORJ 140, § 3299, pol. 5019, ÚZ 103533063, org. 100000000 o 34 tis. Kč 

                                                            ÚZ 103133063, org. 100000000 o 4 tis. Kč 

                                           pol. 5173, ÚZ 103533063, org. 100000000 o 221 tis. Kč 

                                                            ÚZ 103133063, org. 100000000 o 26 tis. Kč 

                                           pol. 5132, ÚZ 103533063, org. 100000001 o 12 tis. Kč 

                                                            ÚZ 103133063, org. 100000001 o 2 tis. Kč 

                                           pol. 5139, ÚZ 103533063, org. 100000001 o 17 tis. Kč 

                                                            ÚZ 103133063, org. 100000001 o 2 tis. Kč 

                                           pol. 5169, ÚZ 103533063, org. 100000001 o 9 tis. Kč 

                                                            ÚZ 103133063, org. 100000001 o 1 tis. Kč 

                                           pol. 5173, ÚZ 103533063, org. 100000001 o 54 tis. Kč 

                                                            ÚZ 103133063, org. 100000001 o 6 tis. Kč 

                                          pol. 5901, org. 100000000 o 259 tis. Kč 

na § 4349, pol. 5909, ÚZ 7608, ORJ 180 o 300 tis. Kč (C.2.) 

na § 6171, pol. 5169, ORJ 180 o 300 tis. Kč (C.3.) 

na § 4350, pol. 5909, ÚZ 2004, ORJ 180 o 59 tis. Kč (C.5.) 

na § 2212, pol. 5171, ÚZ 93, ORJ 100 o 247 tis. Kč (E.1.) 

na § 3639, pol. 5909, ORJ 137 o 2 tis. Kč (C.9.) 

na § 3722, pol. 5169, ORJ 190 o 49 tis. Kč (C.10.) 

na § 5311, pol. 5133, ORJ 270 o 3 tis. Kč (C.12.) 

na § 3719, pol. 5139, ÚZ 120100000, ORJ 300, org. 113000000 o 1 tis. Kč (C.13.) 

(C.14.) na ORJ 300, § 3793, pol. 5169, org. 3278 o 191 tis. Kč 

                                 § 3699, pol. 5169 o 51 tis. Kč 

                                 § 3639, pol. 5169 o 100 tis. Kč 

                                 § 3719, pol. 5169, ÚZ 120100000, org. 113000000 o 120 tis. Kč 

na § 3639, pol. 5901, ORJ 300, org. 120000000 o 2 tis. Kč (C.6.) 

- kapitálové výdaje 

(C.1.) na ORJ 230, § 2219, pol. 6121, org. 3218 o 100 tis. Kč 

                               § 3631, pol. 6121, ÚZ 95, org. 4346 o 3 tis. Kč 

                               § 3631, pol. 6121, org. 4352 o 20 tis. Kč 

                                                             org. 4353 o 50 tis. Kč 

na § 2219, pol. 6121, ORJ 100, org. 3281 o 361 tis. Kč (C.7.) 

na § 3639, pol. 6130, ORJ 137, org. 8323 o 3 tis. Kč (C.8.) 

- neinvestiční transfery 

na § 4399, pol. 5222, ÚZ 7106, ORJ 180 o 18 tis. Kč (C.4.) 
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- ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

(A.2.) na ORJ 120, pol. 4116, ÚZ 103533063, org. 100000000 o 935 tis. Kč 

                                                ÚZ 103133063, org. 100000000 o 110 tis. Kč 

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz (C.2.) 

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

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 7608, org. 502 o 100 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje 

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

Městský obvod Poruba (C.2.) 

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

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 7608, org. 505 o 100 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje 

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

Městský obvod Radvanice a Bartovice (C.2.) 

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

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 7608, org. 517 o 100 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje 

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

Městský obvod Slezská Ostrava (C.15.) 

- sníží ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ÚZ 13015 o 44 tis. Kč 

- sníží běžné výdaje 

na § 4399, pol. 5xxxx, ÚZ 13015 o 44 tis. Kč  

Městský obvod Svinov (C.15.) 

- sníží ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ÚZ 13015 o 24 tis. Kč 

- sníží běžné výdaje 

na § 4399, pol. 5xxxx, ÚZ 13015 o 24 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.12.2020 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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RM_M 33 
Návrh přípravy projektu “Transformace Dětského centra na Centrum 
komplexní péče” 
  
Usnesení číslo: 05545/RM1822/81 

(zn.předkl.) 
40 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
přípravu projektu dle projektového záměru “Transformace Dětského centra na Centrum 

komplexní péče” příspěvkové organizace Dětské centrum Domeček, se sídlem Jedličkova 

1025/5, 700 30  Ostrava-Zábřeh, IČO 70631956 dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

2) žádá 

  
ředitelku příspěvkové organizace Dětské centrum Domeček  

o zajištění registrace dlouhodobé lůžkové péče, domácí péče dle zákona č. 372/2011 Sb., 

poskytování sociální služby terénní dle zákona č. 108/2006 Sb. na krajském úřadě 

Moravskoslezského kraje 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jana Schikorová, T: 30.06.2021 

 ředitelka příspěvkové organizace Dětské centrum Domeček 

  
 

RM_M 34 
Návrh na uzavření smluv o věcných právech k cizím pozemkům               
v souvislosti se stavbami zahrnutými do kapitálového rozpočtu 
statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 05546/RM1822/81 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 07104/RM1418/100 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
uzavřít ”Nájemní smlouvu” v souvislosti se stavbou “Rekonstrukce vodovodu a dostavba 

kanalizace v ul. Viničná a Vinohrad” mezi pronajímatelem  XXXXXX XXXXXXXXX 

XXXXX XXXXX XX XXXX XXX XXXXX XXXXX XXX XXX XXXXXXXXXX 

a statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 Ostrava, IČO: 00845451,             

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 
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2) rozhodla 

  
uzavřít ”Dodatek č. 1 ke smlouvě o právu provést stavbu” v souvislosti se stavbou “Úprava 

přechodu na silnici I/58 ul. Plzeňská v Ostravě” mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR,                 

Na Pankráci 543/56, 14000 Praha 4, IČO: 65993390 

a statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 Ostrava, IČO: 00845451,           

dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
uzavřít ”Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě”  

v souvislosti se stavbou “Rekonstrukce vodovodu ul. 17. listopadu” mezi Ředitelstvím silnic           

a dálnic ČR, Na Pankráci 543/56, 14000 Praha 4, IČO: 65993390 

a statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 Ostrava, IČ: 00845451,           

dle přílohy č. 7 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 35 
Předchozí souhlas rady města k pronájmu nemovitosti svěřené 
městskému obvodu Vítkovice a k nabytí nemovitostí do majetku města 
  
Usnesení číslo: 05547/RM1822/81 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
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: 

• částí pozemků parc.č. 648 a parc.č. 649 v k. ú. Polanka nad Odrou, pro městský obvod Polanka 

nad Odrou 

  

  

2) nevydává 

  
- předchozí souhlas v souladu s článkem 7, odst. (5), písm. d) obecně závazné vyhlášky města 

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

předkupního práva: 

• ke stavbě garáže stojící na pozemku parc.č. 2422/11 v k. ú. Martinov ve Slezsku, pro městský 

obvod Martinov 

- předchozí souhlas v souladu s článkem 7, odst. (9), písm. u) obecně závazné vyhlášky města  
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Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, k pronájmu: 

• části pozemku parc.č. 95 v k. ú. Vítkovice, za účelem umístění a provozování neosvětleného 

reklamního panelu, pro městský obvod Vítkovice  

  

 
RM_M 36 
Objednávka k zajištění zimního programu v r. 2020 a v r. 2021 
  
Usnesení číslo: 05548/RM1822/81 

(zn.předkl.) 
86 

  
k usnesení č. 02884/42 ze dne 10.12.2019 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
a)  o navýšení finančního objemu objednávky k zajištění zimního programu pro rok  2020 

o částku 40.000 Kč, včetně rozšíření účelu použití o pronájem a nákup materiálu 

vůči  organizaci Charita Ostrava, se sídlem Kořenského 1323/17, 703 00 Ostrava-Vítkovice,  

IČO 44940998 

b)  o vystavení objednávky k zajištění zimního programu pro rok 2021 vůči organizaci Charita 

Ostrava, se sídlem Kořenského 1323/17, 703 00 Ostrava-Vítkovice, IČO 44940998, ve výši 

270.000 Kč, včetně DPH dle důvodové zprávy předloženého materiálu  

  

2) ukládá 

  
vedoucímu odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

zabezpečit veškeré úkony spojené s realizací bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Zdeněk Živčák, MPA, T: 18.12.2020 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
3) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

- snižují běžné výdaje v ORJ 180 

  na § 4349, pol. 5169                                       o                    40 tis. Kč 

- zvyšují běžné výdaje v ORJ 180 

  na § 4399, pol. 5169                                       o                    40 tis. Kč 

  

4) ukládá 
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vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 18.12.2020 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 37 
„Rekonstrukce kanalizace v ulici Výstavní” Návrh na uzavření Dodatku 
č.1 ke Smlouvě o dílo 3407/2018/OI/VZKÚ 
  
Usnesení číslo: 05549/RM1822/81 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 3407/2018/OI/VZKÚ na realizaci stavby 

„Rekonstrukce kanalizace v ulici Výstavní” dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy předloženého 

materiálu, a to se společností KR Ostrava a.s., Slívova 1946/7, 710 00 Slezská Ostrava,  

IČO 258 90 981 

  

 
RM_M 38 
Přijetí finančního daru do Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší 
od společnosti TAMEH Czech s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 05550/RM1822/81 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

150 000,- Kč od právnické osoby TAMEH Czech s.r.o., IČO: 28615425, se sídlem Vratimovská 

689/117, Kunčice, 719 00 Ostrava; dle důvodové zprávy předloženého materiálu a o uzavření 

darovací smlouvy s výše uvedenou právnickou osobou dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

  

 
RM_M 39 
Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce archiválie s Českým vysokým 
učením technickým v Praze, Fakultou architektury, pro výstavu 
  
Usnesení číslo: 05551/RM1822/81 

(zn.předkl.) 
26 
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Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření smlouvy o výpůjčce, jejímž předmětem je výpůjčka specifikovaných archiválií, 

s Českým vysokým učením technickým v Praze, Fakultou architektury, se sídlem Thákurova 9, 

166 34 Praha 6 – Dejvice, IČO: 68407700, na dobu určitou od účinnosti smlouvy                    

do 30. března 2021 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 40 
Souhlas vlastníka s výhledovým plánem obnovy a údržby majetku 
užívaného na základě Dohod o provozu pro Ozdravné centrum Ještěrka 
a Vodní areál Jih na rok 2021 
  
Usnesení číslo: 05552/RM1822/81 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
na základě návrhu společnosti  Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. Čkalovova 

6144/20, 708 00 Ostrava-Poruba, IČO: 253 85 691, s Výhledovým plánem obnovy a údržby           

na rok 2021 pro Ozdravné centrum Ještěrka dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a Vodní 

areál Jih dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 41 
Koncepce rozvoje kultury statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 05553/RM1822/81 

(zn.předkl.) 
87 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
Koncepci rozvoje kultury statutárního města Ostravy do roku 2030 vč. Akčního plánu 

dle přílohy č. 1 až 13 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit Koncepci rozvoje kultury statutárního města Ostravy do roku 2030 vč. Akčního plánu 
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dle přílohy č. 1 až 13 předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

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

předložit návrh dle bodu 2) tohoto usnesení zastupitelstvu města dne 27.01.2021 

  

 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 27.01.2021 

 vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit 

  
 

RM_M 42 
Schválení přípravy a podání žádosti o dotaci z Ministerstva životního 
prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na realizaci 
akce “Stavební úpravy a rekonstrukce střechy na zelenou střechu            
na objektu p.č. 2099 k.ú. Radvanice” 
  
Usnesení číslo: 05554/RM1822/81 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s přípravou projektu a s podáním žádosti o dotaci na projekt “Stavební úpravy a rekonstrukce 

střechy na zelenou střechu na objektu p.č. 2099 v k.ú. Radvanice” z Ministerstva životního 

prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí, výzvy č. 05_20_144 pod názvem 

MŽP_144. výzva, PO 1, SC 1.3, průběžná, 

  

2) žádá 

  
městský obvod Radvanice a Bartovice 

o zajištění veškerých úkonů spojených s přípravou projektu a s předložením žádosti o dotaci          

a všech jejich příloh pro projekt dle bodu 1) tohoto usnesení a v souladu s podmínkami 

Operačního programu Životní prostředí, výzvy č. 05_20_144 pod názvem MŽP_144. výzva,  

PO 1, SC 1.3, průběžná, v případě, že rada městského obvodu rozhodne kladně o předložení 

žádosti o dotaci uvedené v bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Bc. Aleš Boháč, MBA, T: 11.01.2021 

 starosta městského obvodu Radvanice a Bartovice 
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RM_M 43 
Návrh na zaslání výzvy na plnění společnosti Tisk Sarpet s.r.o., návrh  
na zaslání výzvy na plnění PXXXX UXXXXXX a návrh žaloby na plnění 
  
Usnesení číslo: 05555/RM1822/81 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
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 XXXXX XXXXXXXXX, bytem XXXXXXX 

XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXX, rok nar. XXXX, 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 XXXXX XXXXXXX, bytem 

XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXX, rok nar. 

XXXX, 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 44 
Návrh na uzavření podnájemních smluv v k. ú. Moravská Ostrava, obec 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 05556/RM1822/81 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně nájemce o uzavření podnájemní smlouvy na podnájem části nebytového prostoru – 
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místnosti č. 114 o výměře 1 m2 v 1. nadzemním podlaží (přízemí) budovy č.p. 635, obč. vyb.,  

na pozemku parc. č. 907/3 - zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

s podnájemcem 

společností Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. 

se sídlem: Praha 9 - Kyje, Českobrodská 1329, PSČ 19821 

IČO: 411 89 698 

na dobu určitou do 31. 12. 2025 za nájemné ve výši 2 508,60 Kč/ročně + příslušná sazba DPH 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
na straně nájemce o uzavření podnájemní smlouvy na podnájem části nebytového prostoru – 

místnosti č. 115 o výměře 1 m2 v 1. nadzemním podlaží (přízemí) budovy č.p. 635, obč. vyb.,  

na pozemku parc. č. 907/3 - zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

s podnájemcem 

společností CARBON, s.r.o. 

se sídlem: Brno, Křenová č.ev. 67c, PSČ 60200 

IČO: 255 48 620 

na dobu určitou do 31. 12. 2025 za nájemné ve výši 2 666,46 Kč/ročně + příslušná sazba DPH 

dle přílohy č. 7 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 45 
Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti, souhlas s umístěním a s připojením vodovodní přípojky, 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a smluv           
o zřízení služebnosti 
  
Usnesení číslo: 05557/RM1822/81 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně vlastníka uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti            

ev. č. 3852/2018/MJ ze dne 21. 12. 2018, 

s budoucím oprávněným: 

ATELIÉR TOP KLIMA s. r. o. 
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se sídlem Klicperova 614/2, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 

IČO 268 23 349, 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

2) souhlasí 

  
v souladu s ustanovením § 184a zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších 

předpisů, 

- s připojením vodovodní přípojky na vodovodní řad DN 150 pro veřejnou potřebu ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy, za dodržení podmínek uvedených ve vyjádření k dokumentaci         

pro dodatečné povolení stavby vydaném provozovatelem vodních děl ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy společností Ostravské vodárny a kanalizace a. s., IČO 45193673, pod zn. 

1.2/8025/7620/19/Dan, 

- s umístěním vodovodní přípojky do pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 1063/4 – lesní pozemek 

v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, 

pro investora: 

XXXXX XXXXXXXX, rok narození 1XXX 

bydliště XXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXXXe, 

v rámci stavby „Bytový dům – 6 malometrážních bytů, parc. č. 646, 647/1, 647/2, 647/3, 648/2  

a 649, k. ú. Bartovice“, 

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

  

3) rozhodla 

  
na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě 

vodovodní přípojky k pozemku: 

parc. č. 1063/4 – lesní pozemek 

v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, 

s budoucím oprávněným: 

XXXXX XXXXXXXX, rok narození 19XX 

bydliště XXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXvice, 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 
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4) rozhodla 

  
na straně oprávněného uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě 

splaškové kanalizace k pozemku: 

parc. č. 1640/1 – ostatní plocha, silnice 

v k. ú. Nová Bělá, obec Ostrava, 

s povinným: 

Moravskoslezský kraj 

se sídlem ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava 

IČO 70890692, 

zastoupený 

Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, 

se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava 

IČO 00095711, 

dle přílohy č. 8 předloženého materiálu 

  

5) rozhodla 

  
na straně oprávněného, uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě kanalizačního 

sběrače DN 1500, kanalizačních stok DN 400, DN 300 k pozemkům: 

parc. č. 1503/56 – ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, 

parc. č. 1503/182 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

oba v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava, 

s vlastníkem: 

Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. 

se sídlem Čkalovova 6144/20, Poruba 708 00 Ostrava 

IČO: 253 85 691, 

dle přílohy č. 10 předloženého materiálu, 

  

 
RM_M 46 
Návrh na souhlas s umístěním inženýrské sítě do pozemku ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy, návrh na uzavření smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti a nájemní smlouvy s fyzickými osobami 
  
Usnesení číslo: 05558/RM1822/81 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
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1) souhlasí 

  
s umístěním plynovodní přípojky do pozemku parc. č. 3460/1  - ostatní plocha, silnice            

v k. ú. Svinov, obec Ostrava, 

pro: 

XXXXXXXX 

XXXX XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX 

XXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXX XX 

XXXXXXX 

v rámci stavby “Novostavba rodinného domu v obci Ostrava-Svinov na parc. č. 1731, 1732/1, 

1733, 1734/2, 1736, 1737” 

dle situačního snímku, který je přílohou č. 1/1 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě - 

plynovodní přípojky v pozemku parc. č. 3460/1 - ostatní plocha, silnice v k. ú. Slezská Ostrava, 

obec Ostrava,  s budoucími oprávněnými: 

XXXXXXXX 

XXXX XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX 

XXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXX XX 

XXXXXXX 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
na straně pronajímatele 

uzavřít nájemní smlouvu na část pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostrava, parc. č. 

3460/1, ost. plocha - silnice, o výměře 2,26 m2, v k. ú. Svinov, obec Ostrava (ul. Nad Porubkou x 

ul. Rudná) 

s 

Manžely: 

XXXX XXXX XXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXX 

XXXX XXXX XXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXXX 

XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXX XX 

XXXXXXX 

za účelem vybudování plynovodní přípojky v rámci realizace stavby “Novostavba rodinného  
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domu v obci Ostrava - Svinov na parc. č. 1731, 1732/1, 1733, 1734/2, 1736, 1737”, za nájemné 

ve výši 90,- Kč/m2/rok, tj. 203,40 Kč ročně, na dobu určitou, nejdéle však do 31. 3. 2023, 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 48 
Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k.ú. Kunčice                  
nad Ostravicí a v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 05559/RM1822/81 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) nesouhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat část nemovité věci v k.ú. Kunčice nad Ostravicí, obec Ostrava, 

ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřenou městskému obvodu Slezská Ostrava, a to část 

pozemku parc.č. 237, orná půda, o výměře 493 m2 - dle zákresu, který je přílohou č. 1/3 

předloženého materiálu 

  

2) nesouhlasí 

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

ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřenou městskému obvodu Slezská Ostrava, a to část 

pozemku parc.č. 913, o výměře cca 16 m2 - dle zákresu, který je přílohou č. 2/4 předloženého 

materiálu 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 27.01.2021 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 49 
Udělení předchozího souhlasu zřizovatele s nabytím darů do vlastnictví 
Zoologické zahrady a botanického parku Ostrava, příspěvkové 
organizace 
  
Usnesení číslo: 05560/RM1822/81 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 
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1) souhlasí 

  
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 1.200.000,00 Kč dle příloh č. 1 a 2 předloženého materiálu  

do vlastnictví Zoologické zahrady a botanického parku Ostrava, příspěvkové organizace,            

se sídlem Michálkovická 2081/197, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava, IČO: 0037324 

  

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: 31.12.2020 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
 

RM_M 50 
Návrh na souhlas s umístěním stavby pro městský obvod Nová Ves           
a návrh na souhlas s dočasným odnětím a trvalým omezením plnění 
funkcí lesa na pozemku 
  
Usnesení číslo: 05561/RM1822/81 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
v souladu s ustanovením § 184 a) zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve  znění pozdějších 

předpisů, v rámci stavby “Revitalizace rybníka na pozemku parc. č. 202/1  v   k. ú.  Nová Ves  

u  Ostravy, obec Ostrava” s umístěním přípojky NN a přípojky sdělovacího vedení  OVANET 

a.s. na: 

- části pozemku p.p.č. 203/3 

- části pozemku p.p.č. 199/2,  

vše v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava, 

pro investora městský obvod Nová Ves, 

dle výkresu, který je přílohou č. 2 předloženého materiálu 

  

2) souhlasí 

  
s dočasným odnětím a trvalým omezením části pozemku p.p.č. 203/3  (pozemek určený k plnění 
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funkcí lesa) v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava, 

v rámci stavby “Revitalizace rybníka na pozemku parc. č. 202/1 v k. ú. Nová ves u Ostravy, obec 

Ostrava”, 

pro investora městský obvod Nová Ves, 

za podmínky, že náklady s dočasným a trvalým omezením ponese investor 

  

 
RM_M 51 
Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do vlastnictví právnické 
osoby Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, IČO 
00635162, se sídlem Nemocniční 898/20a, 728 80 Ostrava - Moravská 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 05562/RM1822/81 

(zn.předkl.) 
40 

  
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 darů                

do vlastnictví právnické osoby Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace,                  

IČO 00635162, se sídlem Nemocniční 898/20a, 728 80 Ostrava - Moravská Ostrava, v celkové 

výši 162 972,00 Kč. (příloha č. 1 předloženého materiálu) 

  

2) ukládá 

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

vystavit za zřizovatele předchozí souhlas zřizovatele k darovacím smlouvám dle bodu 1) tohoto 

usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Zdeněk Živčák, MPA, T: 18.12.2020 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
 

RM_M 52 
Návrh na uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 8 v domě na ul. 
Horní 3033/102, Ostrava-Bělský Les 
  
Usnesení číslo: 05563/RM1822/81 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
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1) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu na pronájem bytu zvláštního určení 

bezbariérového charakteru č. 8 o velikosti 2+kk, umístěného ve 3. nadzemním podlaží bytového 

domu č. p. 3033, který je součástí pozemku parc. č. 126/2, zastavěná plocha a nádvoří, 

k. ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, na ul. Horní č. or. 102, Ostrava-Bělský Les, s žadatelem 

MXXXXXXX KXXXXXX, rok narození XXXXX trvale bytem XXXXX XXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXX XXX, 

na dobu určitou od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 s prolongací, 

s výší nájemného 3.731,- Kč/měsíc plus zálohy na služby s nájmem spojené, 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu. 

  

 
RM_M 53 
Návrh na uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu č.1 v domě na ul. 
Horní 3033/102, Ostrava-Bělský Les 
  
Usnesení číslo: 05564/RM1822/81 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu na pronájem bytu zvláštního určení 

bezbariérového charakteru č. 1 o velikosti 1+kk, nacházející se v 1. nadzemním podlaží 

bytového domu č. p. 3033, který je součástí pozemku prac. č. 126/2, zastavěná plocha a nádvoří, 

k. ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, na ul. Horní č. or. 102, Ostrava-Bělský Les, s žadatelkou 

JXXXXXXX MXXXXXXXXXX, rok narození XXXX, trvale bytem XXXXXX XXXXXX 

XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXXXXX 

na dobu určitou od 4. 1. 2021 do 31. 12. 2021 s prolongací, 

s výší nájemného 2.720,- Kč plus zálohy na služby s nájmem spojené, 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu. 

  

 
RM_M 54 
Návrh na souhlas oprávněného z věcného břemene se záměrem stavby 
pro ČEZ Distribuce, a.s. 
  
Usnesení číslo: 05565/RM1822/81 

(zn.předkl.) 
08 
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Rada města 

  
1) souhlasí 

  
 na straně oprávněného z věcného břemene chůze a jízdy ze dne 24.1.2000 dle smlouvy            

o věcném břemeni V3 647/2000, oprávnění pro parc. č. 1893/3, parc. č. 1960/31 a parc. č. 1960/8 

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, k pozemkům: 

parc. č. 3569 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 3559/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

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

  

ČEZ Distribuce, a.s. 

se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO:  247 29 035 

v rámci stavby “Moravská Ostrava 1931/1, NNk” 

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

  

 
RM_M 56 
Veřejná zakázka „Podpora veřejné dopravy“ – další postup před Úřadem 
pro ochranu hospodářské soutěže 
  
Usnesení číslo: 05566/RM1822/81 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se zadáním znaleckého posudku pro účely pokračujícího správního řízení před Úřadem              

pro ochranu hospodářské soutěže (sp. zn.: ÚOHS-S0466/2015/VZ) ve věci veřejné zakázky 

„Podpora veřejné dopravy“, a s úhradou odměny za zpracování znaleckého posudku do výše  

150 tis. Kč bez DPH, dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

 
RM_M 57 
Návrh dalšího postupu ve věci prodeje pozemků v lokalitě ulice 
Vojanova v k.ú. Moravská Ostrava 
  
Usnesení číslo: 05567/RM1822/81 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 
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jednat v záležitosti prodeje nemovitých věcí v lokalitě ul. Vojanova, v k.ú. Moravská Ostrava 

dále také se zájemci, jejichž nabídky ve věci “Proluka Smetanovo náměstí” se umístily              

na druhém místě, dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

 
RM_M 58 
Návrh dohody o skončení pachtovní smlouvy v k. ú. Moravská Ostrava, 
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 05568/RM1822/81 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně propachtovatele uzavřít dohodu o skončení pachtovní smlouvy ev. č. 2383/2019/MJ  

ze dne 31. 7. 2019 

s pachtýřem 

CANTEEN food s.r.o. 

se sídlem Štramberská 2871/47, Hulváky, 703 00 Ostrava 

IČO: 070 94 001 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 59 
Návrh na uzavření podnájemních smluv v k. ú. Moravská Ostrava, obec 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 05569/RM1822/81 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně nájemce o uzavření podnájemní smlouvy na podnájem části nebytového prostoru – 

místnosti č. 114 o výměře 1 m2 v 1. nadzemním podlaží (přízemí) budovy č.p. 635, obč. vyb., 

která je součástí pozemku parc. č. 907/3 - zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Moravská Ostrava, 

obec Ostrava 

s podnájemcem 

společností Dallmayr Vending & Office, k.s. 

se sídlem: Loretánské náměstí 109/3, Hradčany, 118 00 Praha 1 

IČO: 264 85 524 
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zastoupená komplementářem Dallmayr Management s.r.o. 

se sídlem: Loretánské náměstí 109/3, Hradčany, 118 00 Praha 1 

IČO: 241 33 892 

na dobu určitou do 31. 12. 2025 za nájemné ve výši 2 666,85 Kč + příslušná sazba DPH 

ve znění návrhu dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
na straně nájemce o uzavření podnájemní smlouvy na podnájem části nebytového prostoru – 

místnosti č. 112 o výměře 13,27 m2 v 1. nadzemním podlaží (přízemí) budovy č.p. 635,            

obč. vyb., která je součástí pozemku parc. č. 907/3 - zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Moravská 

Ostrava, obec Ostrava 

s podnájemcem 

společností Re GROUP, a.s. 

se sídlem: Slévárenská 406/17, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 

IČO: 253 94 738 

na dobu určitou do 31. 12. 2025 za nájemné ve výši 62 975,28 Kč/rok, tj. 4 745,70 Kč/m2/rok 

ve znění návrhu dle přílohy č. 7 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 60 
Návrh na uzavření nájemních smluv na pronájem bytů v domě na ul. 
Husova 1591/7 a Veleslavínova 1591/17, Ostrava-Moravská Ostrava 
  
Usnesení číslo: 05570/RM1822/81 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít na základě výsledků výběrového řízení dle “Všeobecných 

podmínek pro uzavírání nájemních smluv k bytům v níže vymezených bytových domech                 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřených městským obvodům č. 1/2020”, 

schválených Radou města Ostravy, nájemní smlouvy na pronájem bytů v intenci těchto 

podmínek, a to v domě č. p. 1591, který je součástí pozemku parc. č. 845/3, zastavěná plocha              

a nádvoří, k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, na ul. Husova č. or. 7, Ostrava-Moravská 

Ostrava, a to na dobu určitou od 4. 1. 2021 do 31. 12. 2021 s prolongací, s níže uvedenými 

žadateli a výší nájemného za m2 započitatelné podlahové plochy bytu 

Byt č. 1 (H 1.4.) o velikosti 3+kk 

PXXXXXXXX XXXXXXXXX 
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rok narození XXXX, trvale bytem XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX 

XXXXXXXXXXXXXX 

s výší nájemného 127,- Kč/m2 započitatelné podlahové plochy bytu/měsíc 

Byt č. 2 (H 1.5.) o velikosti  3+kk 

SXXXXXX VXXXXXXX, Mgr., 

rok narození XXXX, trvale bytem XX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX, 

s výší nájemného 140,- Kč/m2započitatelné podlahové plochy bytu/měsíc 

Byt č. 3 (H 2.4.) o velikosti 2+kk 

XXXXXXX AXXX, 

rok narození XXXXX trvale bytem XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX 

XXXXXXXXXXXXXX, 

s výší nájemného 145,- Kč/m2 započitatelné podlahové plochy bytu/měsíc 

Byt č. 4 (H. 2.5.) o velikosti 2+kk 

DXXXX JXXXX, 

rok narození XXXX, trvale bytem XXXX XXX XXX XX XXXXX, 

s výší nájemného 160,- Kč/m2 započitatelné podlahové plochy bytu/měsíc 

Byt č. 5 (H 2.6.) o velikosti 2+kk 

UXXXXXX DXXXX, 

rok narozeníXXXXX, trvale bytem X XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXXX 

s výší nájemného 152,- Kč/m2 započitatelné podlahové plochy bytu/měsíc 

Byt č. 6 (H 3.4.) o velikosti 2+kk 

MXXXX JXX, Ing., 

rok narození XXXX, trvale bytem XX XXXXX XXXX XXX XX XXX XX XXXXXXXX 

s výší nájemného 141,- Kč/m2 započitatelné podlahové plochy bytu/měsíc 

Byt č. 7 (H 3.5.) o velikosti 2+kk 

NXXXXXXXX KXXXXX, Bc., 

rok narození XXXX, trvale bytem XX XXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXX 

s výší nájemného 177,- Kč/m2 započitatelné podlahové plochy bytu/měsíc 

Byt č. 8 (H 3.6.) o velikosti 2+kk 

SXXXXXXXX EXX, Mgr., 

rok narození XXXX, trvale bytem XXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXX 

s výší nájemného 144,- Kč/m2 započitatelné podlahové plochy bytu/měsíc 

Byt č. 9 (H 4.4.) o velikosti 2+kk 

ŠXXXXXXX MXXXXXXXX, 

rok narození XXXX, trvale bytem XXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXX 

s výší nájemného 172,- Kč/m2 započitatelné podlahové plochy bytu/měsíc 

Byt č.10 (H 4.5.) o velikosti 2+kk 

CXXXXX DXXXXX, Bc., 

rok narození XXXXX bytem XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX, 
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s výší nájemného 132,- Kč/m2 započitatelné podlahové plochy bytu/měsíc 

Byt č. 11 (H 4.6.) o velikosti 2+kk 

KXXXXXXX RXXXXX, Ing., 

rok narození XXXX, trvale bytem XXX XXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

s výší nájemného 152,- Kč/m2 započitatelné podlahové plochy bytu/měsíc 

dle důvodové zprávy a přílohy č. 2/4, 2/5, 2/9, 2/10, 2/11, 2/15, 2/16, 2/17, 2/21, 2/22 a 2/23 

předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít na základě výsledků výběrového řízení dle “Všeobecných 

podmínek pro uzavírání nájemních smluv k bytům v níže vymezených bytových domech               

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřených městským obvodům č. 1/2020”, 

schválených Radou města Ostravy, nájemní smlouvy na pronájem bytů v intenci těchto 

podmínek, a to v domě č. p. 1591, který je součástí pozemku parc. č. 845/3, zastavěná plocha           

a nádvoří, k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, na ul. Veleslavínova č. or. 17, 

Ostrava-Moravská Ostrava, a to na dobu určitou od 4. 1. 2021 do 31. 12.2021 s prolongací,          

s níže uvedenými žadateli a výší nájemného za m2 započitatelné podlahové plochy bytu 

Byt č. 1 (H 1.1.) o velikosti 2+kk 

SXXXXX MXXXX, Bc., 

rok narození XXXXX trvale bytem XXX XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXX 

s výší nájemného 142,- Kč/m2 započitatelné podlahové plochy bytu/měsíc 

Byt č. 2 (H1.2.) o velikosti 2+kk 

GXXXX LXXXX, 

rok narození XXXX, bytem XXXX XXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXXX 

s výší nájemného 100,- Kč/m2 započitatelné podlahové plochy bytu/měsíc 

Byt č. 3 (H 1.3.) o velikosti 2+kk 

RXXXXXXXX KXXXX, 

rok narození XXXXX bytem XXXXXX XXXXX XXX XX XXXXX, 

s výší nájemného 125,- Kč/m2 započitatelné podlahové plochy bytu/měsíc 

Byt č. 4 (H 2.1.) o velikosti 2+kk 

JXXXXXX JXXXXXXX, 

rok narození XXXX, bytem XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXX 

s výší nájemného 160,- Kč/m2 započitatelné podlahové plochy bytu/měsíc 

Byt č. 5 (H 2.2.) o velikosti 2+kk 

BXXXXXXX EXX, 

rok narození XXXX, bytem XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXX 

s výší nájemného 145,- Kč/m2 započitatelné podlahové plochy bytu/měsíc 

Byt č. 7 (H 3.1.)  o velikosti 2+kk 

VXXXXXXXXX LXXXX, MVDr., 
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rok narození XXXX, trvale bytem XXXXXXXXX XXXX XXX XX XXXXXXXX 

s výší nájemného 160,- Kč/m2 započitatelné podlahové plochy bytu/měsíc 

Byt č. 8 (H 3.2.)  o velikosti 2+kk 

KXXXXX KXXXXXXX, 

rok narození XXXXX trvale bytem XXXXX XXXX XXX XX XXXXX XXX XXX 

XXXXXXXXXX, 

s výší nájemného 130,- Kč/m2 započitatelné podlahové plochy bytu/měsíc 

Byt č. 9 (H 3.3.)  o velikosti 3+kk 

KXXXXXX JXXXX, B. A., 

rok narození XXXX, trvale bytem XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXX, 

s výší nájemného 180,- Kč/m2 započitatelné podlahové plochy bytu/měsíc 

Byt č. 10 (H 4.1.)  o velikosti 2+kk 

NXXXXXX SXXXXX, 

rok narození XXXX, trvale bytem XXXXX XXXXXX XXX XX XXXXXXXX 

s výší nájemného 163,- Kč/m2 započitatelné podlahové plochy bytu/měsíc 

Byt č. 11 (H 4.2.)  o velikosti 2+kk 

ZXXXXX OXXXXX, 

rok narození XXXXX trvale bytem XXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX, 

s výší nájemného 155,- Kč/m2 započitatelné podlahové plochy bytu/měsíc 

Byt č. 12 (H 4.3.)  o velikosti 3+kk 

ČXXXX JXXXX, 

rok narození XXXX, trvale bytem XXXXXXXXXXX XXXX XXX XX XXXXXXXX 

s výší nájemného 132,- Kč/m2 započitatelné podlahové plochy bytu/měsíc 

dle důvodové zprávy a přílohy č. 2/1, 2/2, 2/3, 2/6, 2/7, 2/12, 2/13, 2/14, 2/18, 2/19 a 2/20 

předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
dle čl. II odst. 19 “Všeobecných podmínek pro uzavírání nájemních smluv k bytům v níže 

vymezených bytových domech ve vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřených 

městským obvodům č. 1/2020”, schválených Radou města Ostravy, nevybrat žádného            

z uchazečů dle přílohy č. 2/8 předloženého materiálu a na straně pronajímatele neuzavřít 

nájemní smlouvu na pronájem bytu č. 6 (H 2.3.) o velikosti 3+kk v domě č. p. 1591, který je 

součástí pozemku parc. č. 845/3, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Moravská Ostrava, obec 

Ostrava, na ul. Veleslavínova č. or. 17, Ostrava-Moravská Ostrava, a vyčlenit tento byt                  

pro potřeby nájemního bydlení, jehož pronájem  nepodléhá výše uvedeným všeobecným 

podmínkám, poskytovaného osobám působícím v organizacích významně ovlivňujících další 

rozvoj statutárního města Ostravy 
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RM_M 61 
Souhlas s přípravou projektu „Sportovní hala Slezská Ostrava,              
ul. Antošovická” a podáním žádosti o poskytnutí systémové investiční 
dotace v rámci programu „Regionální sportovní infrastruktura 2020 – 
2024” dle související výzvy 13/2020 „Sportovní infrastruktura – Investice 
nad 10 mil. Kč” vyhlášené Národní sportovní agenturou. 
  
Usnesení číslo: 05571/RM1822/81 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
zahájení přípravy projektu “Sportovní hala Slezská Ostrava, ul. Antošovická” pro program 

Regionální sportovní infrastruktura 2020-2024 dle související výzvy 13/2020 „Sportovní 

infrastruktura   –   Investice   nad  10 mil. Kč”  vyhlášené  Národní  sportovní agenturou,  

dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

2) souhlasí 

  
podáním žádosti o poskytnutí systémové investiční dotace v rámci programu „Regionální 

sportovní infrastruktura 2020 – 2024” dle související výzvy 13/2020 „Sportovní infrastruktura – 

Investice nad 10 mil. Kč”  vyhlášené Národní sportovní agenturou a dle důvodové zprávy 

předloženého materiálu 

  

3) žádá 

  
městský obvod Slezská Ostrava jako nositele projektu 

o zajištění veškerých úkonů spojených s přípravou projektu, konzultací žádostí s odborem 

školství a sportu MMO a podáním žádosti o dotaci včetně všech jejich příloh pro projekt            

dle bodu 1) tohoto usnesení v souladu s podmínkami programu Regionální sportovní 

infrastruktura 2020–2024, v případě, že rada městského obvodu rozhodne kladně o předložení 

žádosti o dotaci uvedené v bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Bc. Richard Vereš, T: 31.12.2020 

 starosta městského obvodu Slezská Ostrava 

  
 

RM_M 62 
Návrh na uzavření smlouvy o prosté správě majetku 
  
Usnesení číslo: 05572/RM1822/81 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
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1) rozhodla 

  
uzavřít smlouvu o prosté správě majetku mezi: 

Statutárním městem Ostrava 

se sídlem Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, Moravská Ostrava, IČO 008 45 451 

jako prodávajícím  

a 

Panattoni Czech Republic Development s.r.o. 

se sídlem V celnici 1034/6, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 281 90 882 

jako kupujícím 

a 

JUDr. Josefem Kawulokem, notářem 

se sídlem v Ostravě, kancelář Ostrava, Moravská Ostrava, Milíčova 1670/12, IČO 258 01 490 

jako správcem 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_MZP 1 
Návrh na úpravu funkčních míst odboru sociálních věcí a zdravotnictví  
a odboru hospodářské správy Magistrátu města Ostravy k 1.1.2021 
  
Usnesení číslo: 05573/RM1822/81 

(zn.předkl.) 
36 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zvýšení počtu funkčních míst odboru sociálních věcí a zdravotnictví z 83 na 84 s účinností            

od 01.01.2021 

  

2) rozhodla 

  
o zvýšení počtu funkčních míst odboru hospodářské správy z 60 na 63 s účinností od 01.01.2021 

  

3) stanovuje 

  
celkový počet funkčních míst zaměstnanců statutárního města Ostravy v pracovním poměru 

zařazených do MMO 939 s účinností od 01.01.2021 
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RM_MZP 2 
Další postup ve věci vymáhání smluvní pokuty ze Smlouvy o dílo 
“Revitalizace přednádražního prostoru Svinov, II. etapa” 
  
Usnesení číslo: 05574/RM1822/81 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o podání žaloby k Městskému soudu v Brně vůči žalované společnosti IMOS Brno, a.s.,             

se sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno, IČO: 25322257,  jakožto vedoucímu 

účastníku sdružení: „Sdružení pro přednádražní prostor Svinov II. etapa“, jehož účastníkem      

je také společnost SDS EXMOST spol. s r.o. (t.č. v konkurzu), se sídlem Údolní 413/66,             

602 00 Brno, IČO: 49454501, a to v intencích návrhu žaloby dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu, kdy předmětem žaloby je vymožení nároků statutárního města Ostravy ze Smlouvy  

o dílo, ev. č. smlouvy statutárního města Ostravy: 1661/2011/OER 

  

 
RM_MZP 3 
Projednání vybraných bodů valné hromady obchodní společnosti 
Společnost pro využití letiště Ostrava-Mošnov, a.s. 
  
Usnesení číslo: 05575/RM1822/81 

(zn.předkl.) 
28 

  
k usnesení č. 1198/ZM1822/19 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se svoláním mimořádné valné hromady obchodní společnosti Společnost pro využití letiště 

Ostrava-Mošnov, a.s., IČO: 607 92 914, se sídlem č.p. 316, 742 51 Mošnov dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu a vzdáním se práva statutárního města Ostravy na včasné a řádné svolání 

této valné hromady 

  

2) ukládá 

  
delegovanému zástupci statutárního města Ostravy na jednání mimořádné valné hromady 

obchodní společnosti Společnost pro využití letiště Ostrava-Mošnov, a.s., IČO: 607 92 914,         

se 

sídlem č. p. 316, 742 51 Mošnov, konané dne 18.12.2020 

A) učinit PROHLÁŠENÍ, že statutární město Ostrava souhlasí se svoláním mimořádné valné 

hromady obchodní společnosti Společnost pro využití letiště Ostrava-Mošnov, a.s.,             
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IČO: 607 

92 914, se sídlem č.p. 316, 742 51 Mošnov, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a vzdává 

se svého práva na včasné a řádné svolání této mimořádné valné hromady 

B) hlasovat PRO schválení v bodě pořadu valné hromady: 

4. Rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací 

5. Jmenování likvidátora 

dle pozvánky uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu  

C) hlasovat BEZ OMEZENÍ v ostatních bodech pořadu valné hromady dle pozvánky uvedené  

v příloze č. 1 předloženého materiálu  

  

 Vyřizuje: Mgr. Radim Babinec, T: 18.12.2020 

 náměstek primátora 

  
 

RM_VZ 1 
Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu na zajištění 
pravidelného úklidu garáží MMO na ul. Pašerových v roce 2021 
  
Usnesení číslo: 05576/RM1822/81 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a vystavení objednávky na zajištění pravidelného 

úklidu garáží MMO na ul. Pašerových v roce 2021 za cenu nejvýše přípustnou 185.952,- Kč  

bez DPH s firmou Čistoty Dotek s.r.o., IČO 05032792, Lidická 27, Ostrava - Vítkovice, 730 00 

  

2) zmocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy 

k podpisu objednávky dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. René Bartoš, T: 04.01.2021 

 vedoucí odboru hospodářské správy 
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RM_VZ 2 
Veřejná zakázka “Servisní činnost na tepelných zařízeních”, poř. č. 
185/2020 
  
Usnesení číslo: 05577/RM1822/81 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

činnosti, kontroly a revize vyhrazených plynových, tlakových a tepelných zařízení umístěných  

v objektech statutárního města Ostravy v období od 01.01.2021 do 31.12.2021, dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu se společností: 

IGB Holding, a.s. 

se sídlem: Stodolní 851/4, 702 00 Ostrava 

IČO: 60792434 

za cenu nejvýše přípustnou: 642.082,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 5 
VZMR Technická podpora serverů HP 
  
Usnesení číslo: 05578/RM1822/81 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření kupní smlouvy se společností Proact Czech 

Republic, s.r.o., se sídlem: Türkova 2319/5b, Chodov, 149 00 Praha 4, IČO: 24799629 za cenu 

nejvýše přípustnou 497 600,- bez DPH dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 6 
Veřejná zakázka “Revitalizace okolí řeky Ostravice (Havlíčkovo nábřeží): 
Stavba č. 3 - TDS a BOZP”, poř. č. 164/2020 
  
Usnesení číslo: 05579/RM1822/81 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 
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o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na výkon odborného 

technického dozoru stavebníka, zpracování plánu BOZP a výkon funkce koordinátora 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při realizaci stavby „Stavba č.3 - Řešení 

pěších tras na moravském břehu (Havlíčkovo nábřeží) v souběhu se stávající cyklostezkou             

v úseku mezi Mostem Miloše Sýkory a Hradní lávkou“, v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

dle přílohy č. 1 materiálu s: 

INKOS-OSTRAVA, a.s. 

se sídlem: Ostrava - Moravská Ostrava, Havlíčkovo nábřeží 696/22, PSČ 701 52 

IČO: 48394637 

za cenu nejvýše přípustnou 375 000,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 7 
Veřejná zakázka “Revitalizace okolí řeky Ostravice (Havlíčkovo nábřeží): 
Stavba č. 3”, poř. č. 151/2020 
  
Usnesení číslo: 05580/RM1822/81 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 05047/RM1822/73 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na základě zprávy o hodnocení nabídek o výběru dodavatele a o uzavření smlouvy dle přílohy  

č. 3 předloženého materiálu, za podmínky předložení dokladů a zjištění údajů o skutečném 

majiteli dle § 122 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění,           

na realizaci stavby „Stavba č.3 - Řešení pěších tras na moravském břehu (Havlíčkovo nábřeží)  

v souběhu se stávající cyklostezkou v úseku mezi Mostem Miloše Sýkory a Hradní lávkou“ 

v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, s účastníkem, který předložil svou nabídku pod poř. č. 3: 

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. 

se sídlem: Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno 

IČO: 25317628 

za cenu nejvýše přípustnou 22 791 001,66 Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 8 
Veřejná zakázka “Multifunkční parkovací dům u MNO”, poř.č. 195/2020 
  
Usnesení číslo: 05581/RM1822/81 

(zn.předkl.) 
05 
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Rada města 

  
1) rozhodla 

  
vyzvat dodavatele k podání nabídek v otevřeném řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb.,            

o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na realizaci stavby “Multifunkční parkovací 

dům u Městské nemocnice Ostrava” v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, dle předloženého 

materiálu 

  

2) jmenuje 

  
hodnotící komisi ve složení: 

členové:  

1. Mgr. Zuzana Bajgarová - náměstkyně primátora 

2. Ing. Jan Šrámek - odbor investiční 

3. Ing. Petra Kopřivová - odbor investiční 

4. Ing. Mgr. Jaroslav Čermák - odbor investiční 

5. Ing. Eva Seborská - odbor veřejných zakázek 

6. Mgr. Vladimír Plutko - odbor legislativní a právní 

7. Ing. Ondřej Fabián - KANIA a.s. 

náhradníci:    

1. Ing. Vladimír Cigánek - náměstek primátora 

2. Ing. Renáta Žáčková, DiS. - odbor investiční 

3. Ing. Jaromír Sládek - Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace 

4. Ing. Dalibor Kanclíř - odbor investiční 

5. Ing. Tomáš Smolík - odbor veřejných zakázek 

6. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 

7. Ing. Martin Třaskoš - KANIA a.s. 

  

3) ukládá 

  
vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 30.06.2021 

 vedoucí odboru veřejných zakázek 

  
4) zmocňuje 

  
vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

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

a rozhodnutí o námitkách 
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 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 30.06.2021 

 vedoucí odboru veřejných zakázek 

  
 

RM_VZ 9 
Veřejná zakázka “Transformace Domova Barevný svět II - interiér”, poř. 
č. 106/2020 
  
Usnesení číslo: 05582/RM1822/81 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 04469/RM1822/65 
k usnesení č. 04551/RM1822/66 
  
Rada města 

  
1) vylučuje 

  
z otevřeného řízení vyhlášeného k veřejné zakázce “Transformace Domova Barevný svět II - 

interiér”” z důvodu uvedeného v předloženém materiálu účastníka s poř. č. 7: 

Z TECHNIK s.r.o. 

se sídlem: Lochotínská 275, Horní Měcholupy, 109 00 Praha 10 

IČO: 04115490 

  

2) rozhodla 

  
na základě zprávy o hodnocení nabídek o výběru dodavatele a o uzavření smlouvy dle přílohy  

č. 3 předloženého materiálu, za podmínky předložení dokladů a zjištění údajů o skutečném 

majiteli dle § 122 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, 

na dodávku a instalaci vybavení pro novostavby objektů domova pro osoby se zdravotním 

postižením v rámci projektu “Transformace Domova Barevný svět II”, s účastníkem, který 

předložil svou nabídku pod poř. č. 2: 

EXBYDO s.r.o. 

se sídlem: Sadová 1106, 393 01 Pelhřimov 

IČO: 62497791 

za cenu nejvýše přípustnou 3.718.476,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 10 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce protiodrazové podlahy střelnice MPO - 
II. etapa”, poř. č. 177/2020 
  
Usnesení číslo: 05583/RM1822/81 

(zn.předkl.) 
25 
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Rada města 

  
1) rozhodla 

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

protiodrazové bezpečnostní podlahy střelnice Městské policie Ostrava, na ul. Teslova 2/873,        

v k.ú. Přívoz, obec Ostrava dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 

ST Systems International s.r.o. 

se sídlem: Polní 780/92, 639 00 Brno 

IČO: 29202582 

za cenu nejvýše přípustnou: 503.677,19 Kč bez DPH 

  

 
 
• Tisková oprava - 
Tisková oprava usnesení rady města č. 04603/RM1822/67, bod 3) ze dne 
25.08.2020 
 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) Chybné znění: 

  
rada města schvaluje rozpočtové opatření, kterým se 

zvyšují běžné výdaje 

na § 2141, pol. 5171, ORJ 221 o 1 100 tis. Kč 

snižují běžné výdaje 

na § 2141, pol. 5139, ORJ 221 o 1 100 tis. Kč 

  

2) Správné znění: 

  
rada města schvaluje rozpočtové opatření, kterým se 

zvyšují běžné výdaje 

na § 2141, pol. 5171, ORJ 221 o 1 tis. Kč 

snižují běžné výdaje 

na § 2141, pol. 5139, ORJ 221 o 1 tis. Kč 

  

 
 


