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Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 22.12.2020 
  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název zn.předkl. 

05584/RM1822/82 RM_M 0 Schválení programu 82. schůze rady města konané 

dne 22.12.2020 

35 

05585/RM1822/82 RM_M 1 Návrh na předání vodohospodářského majetku           

do nájmu spol. Ostravské vodárny a kanalizace a.s., 

navýšení hodnoty vodohospodářského majetku 

statutárního města Ostravy o realizované technické 

zhodnocení a záměr pronájmu 

08 

05586/RM1822/82 RM_M 2 Žádost Knihovny města Ostravy, příspěvkové 

organizace, o snížení neinvestičního příspěvku                 

na provoz na rok 2020 a poskytnutí účelového 

investičního příspěvku 

42 

05587/RM1822/82 RM_M 4 Uznání dluhu a dohoda o splátkách 08 

05588/RM1822/82 RM_M 5 Návrh na uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě 

ev. č. 1681/2016/MJ ze dne 22. 6. 2016 

08 

05589/RM1822/82 RM_M 6 Návrh na souhlas s připojením a s umístěním 

vodovodní přípojky a sjezdu a nájezdu, uzavření 

smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebností, 

nájemní smlouvy, smlouvy o zřízení služebnosti 

08 

05590/RM1822/82 RM_M 7 Návrh na přivlastnění opuštěných movitých věcí   

a jejich následná ekologická likvidace 

07 

05591/RM1822/82 RM_M 8 Návrh na úpravu Organizačního řádu magistrátu 28 

05592/RM1822/82 RM_M 9 Návrh na souhlas s umístěním podzemního vedení 

NN a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě               

o zřízení věcného břemene k pozemkům               

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, pro ČEZ 

Distribuce, a.s. 

08 

05593/RM1822/82 RM_M 10 Návrh na záměr města prodat část pozemku parc.č. 

190/134 v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava 

08 

05594/RM1822/82 RM_M 11 Návrh na záměr pronájmu částí pozemku v k. ú. 

Hrabůvka, obec Ostrava Návrh na záměr pronájmu 

částí pozemku v k. ú. Poruba, obec Ostrava Návrh 

na záměr změnit nájemní smlouvu ev. č. 

0531/2019/MJ na část pozemku v k. ú. Moravská 

Ostrava, obec Ostrava Návrh na záměr města 

vypůjčit část pozemku v k. ú. Vítkovice, obec 

Ostrava 

08 

05595/RM1822/82 RM_M 12 Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě na poskytnutí 

licence nástrojů Elektronické finanční kontroly           

a služeb technické podpory se spol. GORDIC  

spol. s r.o. 

83 

05596/RM1822/82 RM_M 13 Návrh na uzavření pachtovní smlouvy 08 
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05597/RM1822/82 RM_M 14 Návrh na vyřazení a likvidaci neupotřebitelných 

movitých věcí statutárního města Ostravy, 

předaného k hospodaření právnické osobě Domov 

Slunovrat, Ostrava-Přívoz, příspěvková 

organizace, IČO 70631841, se sídlem Na Mlýnici 

203/5, 702 00 Ostrava - Přívoz 

41 

05598/RM1822/82 RM_M 15 Návrh na vyřazení a likvidaci neupotřebitelných 

movitých věcí statutárního města Ostravy, 

předaného k hospodaření právnické osobě Domov 

Magnolie, Ostrava-Vítkovice, příspěvková 

organizace, IČO 70631859, se sídlem Sirotčí 

474/56, 70300 Ostrava- Vítkovice 

41 

05599/RM1822/82 RM_M 16 Udělení předchozího souhlasu s nabytím daru            

do vlastnictví právnické osoby Domov Korýtko, 

příspěvková organizace, IČO 70631867, se sídlem 

Petruškova 2936/6, 700 30 Ostrava - Zábřeh 

41 

05600/RM1822/82 RM_M 17 Udělení předchozího souhlasu s nabytím daru              

do vlastnictví právnické osoby Domov Čujkovova, 

Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace,               

IČO 70631875, se sídlem Čujkovova 1717/25,  

700 30 Ostrava - Zábřeh 

41 

05601/RM1822/82 RM_M 18 Návrh na uzavření dodatku č. 1 pojistné smlouvy  

č. 20835928-36 o kolektivním pojištění 

odpovědnosti z výkonu povolání 

07 

05602/RM1822/82 RM_M 19 Udělení předchozího souhlasu zřizovatele                    

s nabytím daru do vlastnictví Zoologické zahrady  

a botanického parku Ostrava, příspěvkové 

organizace 

38 

05603/RM1822/82 RM_M 20 Návrh koupit plynovodní přípojky v k. ú. 

Moravská Ostrava, obec Ostrava od GasNet, s.r.o. 

08 

05604/RM1822/82 RM_M 21 Návrh na změnu podmínek čerpání poskytnutého 

příspěvku právnické osobě Dětské centrum 

Domeček, příspěvková organizace, IČO 70631956 

40 

05605/RM1822/82 RM_M 22 Návrh na zřízení služebnosti a uzavření smlouvy  

o zřízení služebnosti s vlastníkem pozemků Povodí 

Odry, státní podnik, Euro Mall City s.r.o.           

jako investorem a statutárním městem Ostrava  

jako oprávněným 

08 

05606/RM1822/82 RM_M 23 ITI ostravské aglomerace - výzvy nositele ITI           

k předkládání projektových záměrů 

38 

05607/RM1822/82 RM_M 24 Dopis primátora Správě železnic s. o. v souvislosti 

s přípravou projektu “Vysokorychlostní trať Praha 

- Brno - Ostrava/Břeclav”. 

38 

05608/RM1822/82 RM_M 25 Návrh na souhlas s umístěním inženýrské sítě            

do pozemků ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy 
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05609/RM1822/82 RM_M 26 Skořápka - městské centrum uměleckých terapií- 

návrh Dodatku č.1 

05 

05610/RM1822/82 RM_M 27 Návrh na objednávku ze smlouvy, ev. č. 

2534/2020/LPO/VZ 

05 

05611/RM1822/82 RM_M 28 Rozpočty na rok 2021, střednědobé výhledy 

rozpočtu na léta 2022-2023 a odpisové plány            

na rok 2021 příspěvkových organizací zřízených 

zastupitelstvem města Ostravy 

07 

05612/RM1822/82 RM_M 30 Kácení dřevin na pozemcích ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy 

84 

05613/RM1822/82 RM_M 31 Úprava rozpočtu 07 

05614/RM1822/82 RM_M 32 Návrh na ukončení Servisní smlouvy                     

č. 1960/2012/HS ze dne 1. 8. 2012, ve znění 

dodatků č. 1 - 3, se společností RICOH Czech 

Republic s.r.o. 

84 

05615/RM1822/82 RM_M 33 Návrh na udělení souhlasu se stavebními úpravami 

v areálu MSIC 

08 

05616/RM1822/82 RM_M 34 Návrh na uzavření smlouvy o převzetí role 

hostitelského města na akci “Mistrovství Evropy 

žen ve fotbale v kategorii do 19 let” 

91 

05617/RM1822/82 RM_M 35 Návrh na doplnění usnesení RM                          

č. 05540/RM1822/81 ze dne 15.12.2020 

08 

05618/RM1822/82 RM_M 36 Odpověď na výzvu k jednání ve věci žaloby 

MASTER IT Technologies, a.s. 

28 

05619/RM1822/82 RM_M 37 Přijetí finančního daru do Fondu pro děti ohrožené 

znečištěním ovzduší od společnosti SUEZ CZ a.s. 

80 

05620/RM1822/82 RM_M 38 Návrh na uzavření smluv na zajištění celoroční 

údržby příměstských lesů a provozu a údržby 

Výukového areálu v Bělském lese v roce 2021 

80 

05621/RM1822/82 RM_M 39 Návrh na ukončení Smlouvy na zajištění 

provozování stavebních objektů vnitřních sítí v PZ 

Mošnov, ev. č. 2228/2009/HS/LPO ve znění 

dodatků č. 1 a 2, uzavřené mezi Statutárním 

městem Ostrava a Společností pro využití letiště 

Ostrava-Mošnov, a. s. 

84 

05622/RM1822/82 RM_M 40 Souhlas s podáním žádosti o nadační příspěvek  

pro projekt “Ochrana včel v Zoo Ostrava” 

38 

05623/RM1822/82 RM_M 41 Veřejná zakázka “Blok Nové Lauby”, sdělení 

dodavatele “Sdružení BBB Nové Lauby” k postupu 

před uzavřením smluv, návrh odpovědi 

28 

05624/RM1822/82 RM_M 42 Návrh na uzavření nájemní smlouvy na pronájem 

jednotky č. 3038/3 v domě na ul. Horní 3038/112, 

Ostrava-Bělský Les 

08 

05625/RM1822/82 RM_VZ 1 VZMR na dodávku programového vybavení             

a poskytování služeb technické podpory                  

od společnosti ICZ a.s. 
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05626/RM1822/82 RM_VZ 2 Veřejná zakázka “Rekonstrukce ČSOV Hlučínská 

II. etapa”, poř.č. 178/2020 

05 

05627/RM1822/82 RM_VZ 3 Veřejná zakázka “Tisk měsíčníku Ostravská 

radnice 2021”, poř. č. 187/2020 

01 

05628/RM1822/82 RM_VZ 4 Veřejná zakázka “Distribuce informačního 

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

188/2020 

01 

05629/RM1822/82 RM_VZ 5 Veřejná zakázka “Rekonstrukce krematoria 

Ostrava - PD”, poř. č. 043/2020 

05 

05630/RM1822/82 RM_VZ 6 Návrh na uzavření smlouvy na vypracování 

projektových podkladů a zajištění souvisejících 

služeb pro stavbu ORG 3284 „Cyklistické 

propojení Ostrava-centrum – Dolní oblast 

Vítkovice“, v k.ú. Moravská Ostrava a Slezská 

Ostrava 

05 

05631/RM1822/82 RM_VZ 7 Schválení přípravy projektu statutárního města 

Ostravy: “Rekonstrukce přestupního uzlu - 

tramvajová zastávka Důl Odra” ke 

spolufinancování z externích zdrojů a zadání 

veřejné zakázky malého rozsahu s uzavřením 

Smlouvy na zajištění služeb týkající se vybraných 

příloh žádosti o dotaci 

38 

05632/RM1822/82 RM_VZ 8 Zadání zpracování práce “Ekonomické hodnocení 

projektu Ostrava - komunikace Severní spoj, 

včetně analýzy HDM-4” 

09 

05633/RM1822/82 RM_VZ 9 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 

“Oprava balkonů v objektu Nové radnice” 

84 

05634/RM1822/82 RM_VZ 10 Provozování bezplatné telefonní linky                 

pro komunikaci s občany 

84 

  
Materiály, které byly staženy: 
  

 Materiál 
  

Název zn.předkl. 

  RM_M 29 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě 

příkazní se společností Ostravské komunikace, a.s. 

– úprava postupu společnosti ve věci reklamních 

zařízení umístěných na pozemcích města              

bez právního titulu 

84 

  RM_M 3 Příkazní smlouva na organizaci a zajištění provozu 

parkovací plochy P+R Hlučínská 

09 

  
Tiskové opravy : 
  
 Materiál 

  
Název zn.předkl. 

  RM_TO 1 Tisková oprava usnesení rady města č. 

05544/RM1822/81, bod 2) ze dne 15.12.2020 

07 
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RM_M 0 
Schválení programu 82. schůze rady města konané dne 22.12.2020 
  
Usnesení číslo: 05584/RM1822/82 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
program 82. schůze rady města konané dne 22.12.2020 

  

 
RM_M 1 
Návrh na předání vodohospodářského majetku do nájmu               
spol. Ostravské vodárny a kanalizace a.s., navýšení hodnoty 
vodohospodářského majetku statutárního města Ostravy o realizované 
technické zhodnocení a záměr pronájmu 
  
Usnesení číslo: 05585/RM1822/82 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o předání vodohospodářského majetku ve vlastnictví statutárního města Ostrava v celkové 

pořizovací ceně  3.216.841,96 Kč v rámci Koncesní smlouvy ev. č. 05691/2000/LPO ze dne  

22. 12. 2000 ve znění pozdějších dodatků do nájmu společnosti Ostravské vodárny a kanalizace 

a.s. 

I. Dlouhodobý hmotný majetek v celkové pořizovací ceně 3.111.611,00 Kč, 

který SMO nabylo kupní smlouvou od spol. BAUHAUS ev. č. 2000/2016/MJ ze dne 12. 7. 2016, 

a to: 

- kanalizace  jednotná DN 600 délky 138,30 m, DN 400 délky 100,30 m, tj. celkové délky 

238,60 m včetně 13 kusů kanalizačních šachet DN 1000, v pořizovací ceně 2.375.703,00 Kč, 

-  vodovodní řad DN 150 celkové délky 261,40 m včetně 3 kusů podzemního hydrantu, 1 kusu 

nadzemního hydrantu a 5 kusů vodovodních šoupátek, v pořizovací ceně 735.908,00 Kč, 

uložených v pozemcích parc. č. 3565/1, parc. č. 1960/16, parc. č. 1960/17, parc. č. 1960/1, parc. 

č. 1960/5, parc. č. 1960/18, parc. č. 1960/21, parc. č. 1931/4, parc. č. 3569, parc. č. 1960/31,     

vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava. U  jednotné kanalizace a vodovodního řadu byl 

proveden v říjnu v roce 2020 technický pasport staveb.   

II. Dlouhodobý drobný hmotný majetek v celkové pořizovací ceně 105.230,96 Kč, 

statutární město Ostrava nabylo dodatkem č. 3 ke Koncesní smlouvě od společnosti Ostravské 

vodárny a kanalizace a.s.: 
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- č. dokladu FVR185100 - navrtávací pásy, domovní uzávěry a kanalizační odbočky za období 

11/2020, 147 ks 

  

2) rozhodla 

  
o navýšení hodnoty vodohospodářského majetku statutárního města Ostrava, který má 

společnost Ostravské vodárny a kanalizace a.s. již v nájmu, o realizované technické zhodnocení 

v souladu s Koncesní smlouvou, a to: 

- o celkovou částku 2.762.560,64 Kč, 

v Čerpací stanici odpadních vod Hlučínská  byla provedena instalace lisu na shrabky                 

a  šnekového dopravníku, vynášení shrabků se vyřešilo ve vnější části budovy  do  kontejneru  

na zpevněnou betonovou plochu, kontejner byl opatřen zastřešením o ploše 5,5 x 2,75 m a výšce 

3,35 m, došlo k provedení úpravy rozvodů silnoproudu, měření a regulace, systémů řízení 

technologických procesů, inventární číslo majetku 189164, 189165, 189166, 189167, 189168, 

technické zhodnocení bylo zrealizováno v rámci stavby „Rekonstrukce ČSOV  Hlučínská“, 

ORG 7326, v k. ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava. 

  

3) rozhodla 

  
o záměru statutárního města Ostrava pronajmout vodohospodářské stavby ve vlastnictví 

statutárního města Ostrava a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

I. Dokončené investiční akce statutárního města Ostrava 

- Vodovodní řad DN 500 celkové délky 967,15 m rozdělený na tři větve vodovodních řadů D 

110 v délkách 237,15 m, 211,55 m a 54,38 m včetně 10 kusů podzemních hydrantů DN 80            

a 1 kusu nadzemního hydrantu DN 80, 10 kusů šoupat DN 100, 1 kus šoupěte DN 150, 1 kus 

šoupěte DN 200, 2 kusy šoupěte DN 250, 1 kus šoupěte DN 300, 1 kus šoupěte DN 500, uložený 

v pozemcích parc. č. 1785/1, parc. č. 1785/4, parc. č. 2045/18, parc. č.2045/29, parc. č. 3550/4, 

parc. č. 1784/2, parc. č. 2045/9, parc. č. 2045/17, parc. č. 3537/4, parc. č. 3550/3, parc. č. 3550/5, 

parc. č. 3550/7, parc.č. 3606/1, parc. č. 3606/16, parc. č. 1787/2, parc. č. 2021/1, parc. č. 2021/2, 

parc. č. 3538/1, parc. č. 3538/3, parc. č. 3538/4, parc. č. 3538/5, parc. č. 2045/3, parc. č. 3537/1, 

parc. č. 3550/11 vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava a v pozemcích parc. č. 1/26, parc. č. 

412/1, parc. č. 904/5, parc. č. 1/24, parc. č. 412/2, parc. č. 1/1, parc. č. 388/46 vše v k. ú. Přívoz, 

obec Ostrava. Stavba byla kolaudována kolaudačním souhlasem č. 9/20/VH/K ze dne             

19. 2. 2020. 

- Vodovodní řad PE 100 D 160 délky 704,75 m a PE D 110 délky 399,95 m včetně 2 kusů 

vodoměrných šachet, 1 kusu hydrantu, 3 kusů šoupat DN 100 uložený v pozemcích parc. č. 

106/5, parc. č. 476/2, parc. č. 491/3, parc. č. 491/4, parc. č. 777, parc. č. 782 vše v k. ú. 

Heřmanice, obec Ostrava. Stavba byla kolaudována kolaudačním souhlasem č. 73/20/VH/K ze 

dne 31. 8. 2020. 

II. Dlouhodobý hmotný majetek, 

který  SMO  nabylo  darovací smlouvou ev. č. 2941/2020/MJ ze dne 20. 11. 2020 od fyzické  
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osoby. Jedná se o vodovodní řad PE 100 D 90 celkové délky 31,68 m včetně 1 kusu podzemního 

hydrantu DN 80, který je uložen v pozemku parc. č. 3466/2 vše v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava. 

Stavba byla kolaudována kolaudačním souhlasem č. 70/20/VH/K ze dne 17. 8. 2020. 

  

4) svěřuje 

  
pravomoc Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím vedoucího odboru majetkového 

podepsal předávací protokoly dle bodu 1) a 2) návrhu usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 28.12.2020 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 2 
Žádost Knihovny města Ostravy, příspěvkové organizace, o snížení 
neinvestičního příspěvku na provoz na rok 2020 a poskytnutí účelového 
investičního příspěvku 
  
Usnesení číslo: 05586/RM1822/82 

(zn.předkl.) 
42 

  
k usnesení č. 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o snížení neinvestičního příspěvku na provoz na rok 2020 o 2 600 tis. Kč Knihovně města 

Ostravy, příspěvkové organizaci, se sídlem ul. 28. října 289/2, 702 00 Ostrava, IČO 0009758 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

- s n i ž u j í 

neinvestiční příspěvky na ORJ 160 

na § 3314, pol. 5331, org. 4214   o 2 600 tis. Kč 

- z v y š u j e 

rozpočtová rezerva na ORJ 120 

na § 6409, pol. 5901                    o 2 600 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření 
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 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.12.2020 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
4) schvaluje 

  
úpravu závazného ukazatele 

Knihovně města Ostravy, příspěvkové organizaci, se sídlem ul. 28. října 289/2, 702 00 Ostrava, 

IČO 0009758 

- snížení neinvestičního příspěvku o 2 600 tis. Kč 

  

 
RM_M 4 
Uznání dluhu a dohoda o splátkách 
  
Usnesení číslo: 05587/RM1822/82 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout   na   straně věřitele  o  uzavření uznání dluhu  a  dohody o splátkách na  dluh 

ve výši   469 865, 90 Kč, který vznikl neuhrazením nájemného za dočasné užívání části 

pozemku parc. č. 892/5, jehož součástí je budova č.p. 1925 v k.ú. Moravská Ostrava, obec 

Ostrava, včetně souboru movitých věcí, s dlužníkem 

Družstvo lékařů Diagnostického centra 

Sokolská třída 1925/49 

702 00 Ostrava - Moravská Ostrava 

IČO: 25374273 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu s úpravou 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 27.01.2021 

 vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 5 
Návrh na uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ev. č. 1681/2016/MJ 
ze dne 22. 6. 2016 
  
Usnesení číslo: 05588/RM1822/82 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ev. č. 1681/2016/MJ ze dne    

22. 6. 2016, jejímž předmětem je pronájem části pozemku parc. č. 4462/5 - ostatní plocha, 

neplodná půda o výměře 10 m2 v k. ú. Třebovice ve Slezsku, obec Ostrava 

s nájemcem: 

BigBoard Praha, a. s., 

se sídlem Na strži 2097/63, Krč, 140 00 Praha 4, 

IČO 242 26 491 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 6 
Návrh na souhlas s připojením a s umístěním vodovodní přípojky             
a sjezdu a nájezdu, uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
služebností, nájemní smlouvy, smlouvy o zřízení služebnosti 
  
Usnesení číslo: 05589/RM1822/82 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) 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. 

4.2/8025/9011/20/Dan, 

- s umístěním vodovodní přípojky a sjezdu a nájezdu do pozemku ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy: 

p. p. č. 495/1 – ostatní plocha, silnice 

v k. ú. Heřmanice, obec Ostrava, 
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pro investory: 

manželé 

XXXXXX XXXXXX, rok narození 1XXX 

bydliště XXXXXXXXX XXXXX XXX XX XXXXolec, 

XXX XXXXXXXXX, rok narození 19XX 

bydliště XXXXXXX XXXXX XXX XX XXXXXXXX, 

v rámci stavby „Novostavba rodinného domu s přístřeškem včetně technické a dopravní IS“, 

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

  

2) rozhodla 

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

přípojky, užívání částí pozemku pro přístup a příjezd k pozemkům p. p. č. 358/45, p. p. č. 358/47, 

oba v k. ú. Heřmanice, obec Ostrava, k pozemku: 

p. p. č. 495/1 – ostatní plocha, silnice 

v k. ú. Heřmanice, obec Ostrava, 

s budoucími oprávněnými: 

manželé 

XXXXXX XXXXXX, rok narození 19XX 

bydliště XXXXXXXXX XXXXX XXX XX XXXXXXXX, 

XXX XXXXXXXXX, rok narození 19XX 

bydliště XXXXXXX XXXXX XXX XX XXXXolec, 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu k částem pozemku p. p. č. 495/1 - ostatní 

plocha, silnice, a to části A o výměře 3,5 m2 a části B o výměře 22,5 m2, v k. ú. Heřmanice, obec 

Ostrava 

s nájemci: 

manželé 

XXXXXX XXXXXX, rok narození 19XX 

bydliště XXXXXXXXX XXXXX XXX XX XXXXXXXX, 

XXX XXXXXXXXX, rok narození 19XX 

bydliště XXXXXXX XXXXX XXX XX XXXXolec, 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 
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4) rozhodla 

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

vodovodní přípojky k pozemku: 

parc. č. 2020/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k. ú. Poruba, obec Ostrava, 

s oprávněným: 

XXXXXXXX XXXXXX, rok narození 19XX 

bydliště Ke XXXXXX XXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXX, 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 7 
Návrh na přivlastnění opuštěných movitých věcí a jejich následná 
ekologická likvidace 
  
Usnesení číslo: 05590/RM1822/82 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně statutárního města Ostravy přivlastnit si vozidla uvedená v příloze č. 1 předloženého 

materiálu 

  

2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy prostřednictvím odboru hospodářské správy 

zajistit posouzení vozidel uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu z hlediska možnosti 

jejich dalšího hospodárného využití a naložení s nimi v souladu se zásadou hospodárného 

nakládání s majetkem města 

  

 Vyřizuje: Ing. René Bartoš, T: 29.01.2021 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
3) rozhodla 

  
svěřit Magistrátu města Ostravy, odboru hospodářské správy 

rozhodnutí o likvidaci těch vozidel uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu, u nichž 

posouzení dle bodu 2) tohoto usnesení povede k závěru, že jejich likvidace je nejhospodárnějším 

způsobem, jak s nimi naložit, a zajištění realizace této likvidace 
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 Vyřizuje: Ing. René Bartoš, T: 31.03.2021 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

RM_M 8 
Návrh na úpravu Organizačního řádu magistrátu 
  
Usnesení číslo: 05591/RM1822/82 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
doplněk XII Organizačního řádu magistrátu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s účinností 

od 1.1.2021 

  

2) schvaluje 

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

materiálu s účinností od 1.1.2021 

  

3) schvaluje 

  
doplněk VIII Přílohy číslo 4 Organizačního řádu magistrátu dle přílohy č. 3 předloženého 

materiálu s účinností od 1.1.2021 

  

 
RM_M 9 
Návrh na souhlas s umístěním podzemního vedení NN a uzavření 
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemkům          
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 
  
Usnesení číslo: 05592/RM1822/82 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním podzemního kabelového vedení NN v pozemcích ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy: 

parc. č. 5630 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 5631 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 5632 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

 

 



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 14/43  
  

parc. č. 5633 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 5707 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 5307/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 5307/14 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 5307/16 - ostatní plocha, zeleň, 

parc. č. 5307/17 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 5307/19 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

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

  

ČEZ Distribuce, a.s. 

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

v rámci stavby “Ostrava, Bernerova, NNv, NNk” 

dle situačních výkresů dokumentace, které jsou přílohou č. 2/4-2/5 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene zřízení           

a provozování podzemního kabelového vedení NN k pozemkům: 

parc. č. 5630 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 5631 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 5632 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 5633 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 5707 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 5307/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 5307/14 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 5307/16 - ostatní plocha, zeleň, 

parc. č. 5307/17 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 5307/19 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

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

ČEZ Distribuce, a.s. 

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

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 10 
Návrh na záměr města prodat část pozemku parc.č. 190/134 v k.ú. 
Vítkovice, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 05593/RM1822/82 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 
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s návrhem na záměr města prodat 

- část pozemku parc.č. 190/134, ost. plocha, silnice o výměře 35 m2 v k.ú. Vítkovice, obec 

Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřenou městskému obvodu, oddělenou 

dle geometrického plánu č. 3260-284/2020, vyhotoveného pro k.ú. Vítkovice a nově označenou 

jako pozemek parc.č. 190/261, ost. plocha, jiná plocha 

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

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 27.01.2021 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 11 
Návrh na záměr pronájmu částí pozemku v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava 
Návrh na záměr pronájmu částí pozemku v k. ú. Poruba, obec Ostrava 
Návrh na záměr změnit nájemní smlouvu ev. č. 0531/2019/MJ na část 
pozemku v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava Návrh na záměr města 
vypůjčit část pozemku v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 05594/RM1822/82 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout části pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostrava, parc. č. 

371/91, ost. plocha - zeleň, o celkové výměře 35,80 m2, a to část označenou v situačním snímku 

jako “A” o výměře 3,40 m2, část označenou v situačním snímku jako “B” o výměře 1 m2, část 

označenou v situačním snímku jako “C” o výměře 17,40 m2, část označenou v situačním snímku 

jako “D” o výměře 1 m2 a část označenou v situačním snímku jako “E” o výměře 13 m2, v k. ú. 

Hrabůvka, obec Ostrava (ul. J. Herolda), 

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

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

2) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout části pozemku  ve  vlastnictví statutárního města Ostrava, parc. č. 

1649/1, ost. plocha - ost. komunikace, o celkové výměře  816 m2, a to část označenou                
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v situačním snímku jako “A” o výměře 106 m2, část označenou v situačním snímku jako “B”           

o výměře 183,98 m2, část označenou v situačním snímku jako “C” o výměře 22,02 m2, část 

označenou v situačním snímku jako “D” o výměře 463,08 m2 a část označenou v situačním 

snímku jako “E” o výměře 40,92 m2, v k. ú. Poruba - sever, obec Ostrava (ul. Náměstí Družby), 

dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 2/1 předloženého materiálu, 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

3) rozhodla 

  
o záměru města nezměnit “Nájemní smlouvu” ev. č. 0531/2019/MJ ze dne 25. 2. 2019, jejímž 

předmětem je část pozemku parc. č. 3550/3, ost. plocha - ost. komunikace, o výměře 949,80 m2, 

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (ul. Nádražní) 

formou uzavření dodatku č. 1, z důvodu: 

úpravy čl. IV. bodů 1) a 2) týkajících se prodloužení doby nájmu do 31. 12. 2025 (z původní 

doby do 31. 12. 2022), 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

4) rozhodla 

  
o záměru města vypůjčit část pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostrava, parc. č. 233/35, 

ost. plocha - ost. komunikace, o výměře 0,38 m2, v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava (ul. Rudná), 

dle zákresu ve snímku, který  je přílohou č. 4/1 předloženého materiálu, 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

  

 
RM_M 12 
Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě na poskytnutí licence nástrojů 
Elektronické finanční kontroly a služeb technické podpory                
se spol. GORDIC spol. s r.o. 
  
Usnesení číslo: 05595/RM1822/82 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě na poskytnutí licence nástrojů Elektronické finanční 

kontroly a služeb technické podpory se spol. GORDIC spol. s r.o. se sídlem: Erbenova 2108/4, 

586 01 Jihlava IČO: 47903783 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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RM_M 13 
Návrh na uzavření pachtovní smlouvy 
  
Usnesení číslo: 05596/RM1822/82 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně propachtovatele uzavřít “Pachtovní smlouvu” 

jejímž předmětem je propachtování dílčí části veřejných osvětlení, a to v rozsahu sloupů 

veřejných osvětlení, které se dávají do užívání za účelem využití předmětu pachtu k umístění 

navigačních tabulí 

se společností Ostravské komunikace, a.s., se sídlem Novoveská 1266/25, Ostrava - Mariánské 

Hory, IČO 253 96 544, 

dle přílohy č. 1 předloženého  materiálu 

  

 
RM_M 14 
Návrh na vyřazení a likvidaci neupotřebitelných movitých věcí 
statutárního města Ostravy, předaného k hospodaření právnické osobě 
Domov Slunovrat, Ostrava-Přívoz, příspěvková organizace,               
IČO 70631841, se sídlem Na Mlýnici 203/5, 702 00 Ostrava - Přívoz 
  
Usnesení číslo: 05597/RM1822/82 

(zn.předkl.) 
41 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
návrhem na vyřazení a likvidaci neupotřebitelných movitých věcí statutárního města Ostravy, 

předaných k hospodaření právnické osobě Domov Slunovrat, Ostrava-Přívoz, příspěvková 

organizace, IČO 70631841, se sídlem Na Mlýnici 203/5, 702 00 Ostrava - Přívoz, v celkové 

pořizovací ceně 2.317.482,30 Kč (příloha č. 1 předloženého materiálu) 

  

2) jmenuje 

  
členy likvidační komise k likvidaci neupotřebitelných movitých věcí dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu: 

Předsedkyně:  

Blanka Stonavská, vedoucí provozního útvaru Domova Slunovrat, p.o. 
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Členové: 

Radim Koutný, technický pracovník Domova Slunovrat, p.o. 

Zdenka Zapletalová, vedoucí prádelny Domova Slunovrat, p.o. 

Jozefína Rucká, odbor majetkový MMO   

  

3) ukládá 

  
předsedkyni komise 

vyhotovit zápis o provedení likvidace neupotřebitelných movitých věcí dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Blanka Stonavská, T: 29.01.2021 

 vedoucí provozního útvaru Domova Slunovrat, p.o. 

  
 

RM_M 15 
Návrh na vyřazení a likvidaci neupotřebitelných movitých věcí 
statutárního města Ostravy, předaného k hospodaření právnické osobě 
Domov Magnolie, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace,             
IČO 70631859, se sídlem Sirotčí 474/56, 70300 Ostrava- Vítkovice 
  
Usnesení číslo: 05598/RM1822/82 

(zn.předkl.) 
41 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
návrhem na vyřazení a likvidaci neupotřebitelných movitých věcí statutárního města Ostravy, 

předaných k hospodaření právnické osobě Domov Magnolie, Ostrava-Vítkovice, příspěvková 

organizace, IČO 70631859, se sídlem Sirotčí 474/56, 700 30 Ostrava - Vítkovice, v celkové 

pořizovací ceně 873.416,75 Kč (příloha č. 1 předloženého materiálu) 

  

2) jmenuje 

  
členy likvidační komise k likvidaci neupotřebitelných movitých věcí dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu: 

předseda:  

     • Miroslava Lošáková, provozně ekonomická manažerka Domova Magnolie, p.o. 

členové: 

     • Jaroslav Nový, zaměstnanec Domova Magnolie, p.o. 

     • Jozefína Rucká - majetkový odbor MMO 
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3) ukládá 

  
předsedovi komise 

vyhotovit zápis o provedení likvidace neupotřebitelných movitých věcí dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Miroslava Lošáková, T: 29.01.2021 

 předsedkyně likvidační komise 

  
 

RM_M 16 
Udělení předchozího souhlasu s nabytím daru do vlastnictví právnické 
osoby Domov Korýtko, příspěvková organizace, IČO 70631867,              
se sídlem Petruškova 2936/6, 700 30 Ostrava - Zábřeh 
  
Usnesení číslo: 05599/RM1822/82 

(zn.předkl.) 
41 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
v souladu s § 27, odst. 7, písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, o udělení předchozího souhlasu s nabytím daru              

do vlastnictví právnické osoby Domov Korýtko, příspěvková organizace, IČO 70631867,            

se sídlem Petruškova 2936/6, 700 30 Ostrava - Zábřeh, ve výši 36.000,00 Kč (dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu) 

  

2) ukládá 

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

vystavit za zřizovatele předchozí souhlas zřizovatele k darovací smlouvě dle bodu 1) tohoto 

usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Zdeněk Živčák, MPA, T: 31.12.2020 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
 

RM_M 17 
Udělení předchozího souhlasu s nabytím daru do vlastnictví právnické 
osoby Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace,  
IČO 70631875, se sídlem Čujkovova 1717/25, 700 30 Ostrava - Zábřeh 
  
Usnesení číslo: 05600/RM1822/82 

(zn.předkl.) 
41 

  
Rada města 
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1) rozhodla 

  
v souladu s § 27, odst. 7, písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, o udělení předchozího souhlasu s nabytím daru           

do vlastnictví právnické osoby Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace, 

IČO 70631875, se sídlem Čujkovova 1717/25, 700 30 Ostrava - Zábřeh, ve výši 44.000,00 Kč 

(dle přílohy č. 1 předloženého materiálu). 

  

2) ukládá 

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

vystavit za zřizovatele předchozí souhlas zřizovatele k darovací smlouvě dle bodu 1) tohoto 

usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Zdeněk Živčák, MPA, T: 31.12.2020 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
 

RM_M 18 
Návrh na uzavření dodatku č. 1 pojistné smlouvy č. 20835928-36                 
o kolektivním pojištění odpovědnosti z výkonu povolání 
  
Usnesení číslo: 05601/RM1822/82 

(zn.předkl.) 
07 

  
k usnesení č. 10156/RM1418/136 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 20835928-36 o kolektivním pojištění odpovědnosti          

z výkonu povolání, uzavřené mezi statutárním městem Ostrava, se sídlem Prokešovo nám. 8, 

729 30 Ostrava, IČO 00845451 a Generali Českou pojišťovnou a.s., se sídlem Spálená 

75/16, 113 04, Praha 1, IČO 45272956, evid. číslo 3542/2018/OFR, dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

 
RM_M 19 
Udělení předchozího souhlasu zřizovatele s nabytím daru do vlastnictví 
Zoologické zahrady a botanického parku Ostrava, příspěvkové 
organizace 
  
Usnesení číslo: 05602/RM1822/82 

(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 daru ve výši 

20.000,00 Kč dle přílohy č. 1 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 darovací smlouvě dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 31.12.2020 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
 

RM_M 20 
Návrh koupit plynovodní přípojky v k. ú.  Moravská Ostrava, obec 
Ostrava od GasNet, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 05603/RM1822/82 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
koupit plynovodní NTL přípojky k nemovitostem ve vlastnictví statutárního města Ostrava          

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, a to: 

• ocel DN50, ID 1711289, délka přípojky 0,6 m, na pozemku parc. č. 3584/1 a parc. č. 

147/1, 

• PE dn63, ID 1873962, délka přípojky 36,9 m, na pozemku parc. č. 3584/1, 

       dle návrhu kupní  smlouvy, která je přílohou č. 3 předloženého materiálu 

        a 

• ocel DN40, ID 1711221, délka přípojky 8,5 m, na pozemku parc. č. 200, parc. č. 3584/1           

a parc. č. 3584/5 

        dle návrhu kupní smlouvy, která je přílohou č. 4 předloženého materiálu 

a uzavřít kupní smlouvy 

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

dle přílohy č. 3 a přílohy č. 4 předloženého materiálu 

za dohodnutou celkovou kupní cenu 10 000,- Kč 

  

 
RM_M 21 
Návrh na změnu podmínek čerpání poskytnutého příspěvku právnické 
osobě Dětské centrum Domeček, příspěvková organizace, IČO 70631956 
  
Usnesení číslo: 05604/RM1822/82 

(zn.předkl.) 
40 

  
k usnesení č. 04486/RM1822/66 
  
Rada města 

  
1) bere na vědomí 

  
   

žádost Dětského centra Domeček, příspěvková organizace, se sídlem Jedličkova 1025/5,          

700 30  Ostrava-Zábřeh, IČO 70631956, o změnu podmínek čerpání a závěrečného vyúčtování 

poskytnutého investičního příspěvku ve výši 800.000,-- Kč na “Vozidlo na převoz 

handicapovaných dětí - obměna “ 

dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
změnu podmínek pro čerpání a závěrečného vyúčtování investičního příspěvku ve výši 

800.000,-- Kč na “Vozidlo na převoz handicapovaných dětí - obměna” 

dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 22 
Návrh na zřízení služebnosti a uzavření smlouvy o zřízení služebnosti          
s vlastníkem pozemků Povodí Odry, státní podnik, Euro Mall City s.r.o. 
jako investorem a statutárním městem Ostrava jako oprávněným 
  
Usnesení číslo: 05605/RM1822/82 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně oprávněného zřídit služebnost a uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti - 

umístění cyklostezky na částech pozemků: 
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p. p. č. 784/4 - ostatní plocha, neplodná půda, 

p. p. č. 908/11 - ostatní plocha, jiná plocha, 

p. p. č. 1638/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 1128 - vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené, 

všechny v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, s vlastníkem pozemků: 

Povodí Odry, státní podnik 

se sídlem Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

IČO 708 90 021 

a 

Euro Mall City s.r.o. 

se sídlem Karolínská 650/1, 186 00 Praha 8 - Karlín 

IČO 278 64 600, jako investorem 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 23 
ITI ostravské aglomerace - výzvy nositele ITI k předkládání projektových 
záměrů 
  
Usnesení číslo: 05606/RM1822/82 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
text výzvy Nositele ITI ostravské aglomerace “Sociální podnikání II” k předkládání 

projektových záměrů pro opatření 1.2.3 Strategie ITI “Podpora sociálního podnikání” ve vazbě 

na výzvu č. 63 Řídícího orgánu IROP “Sociální podnikání - integrované projekty ITI”,               

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
text výzvy Nositele ITI ostravské aglomerace “Výstavba a modernizace přestupních terminálů 

III” k předkládání projektových záměrů pro opatření 3.1.1 Strategie ITI “Výstavba                   

a modernizace infrastruktury pro rozvoj udržitelné mobility” ve vazbě na výzvu č. 50 Řídicího 

orgánu IROP “Udržitelná doprava - integrované projekty ITI”, dle přílohy č. 2 předloženého 

materiálu 

  

3) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy - odboru strategického rozvoje 
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1. vyhlásit výzvu č. 46 “Sociální podnikání II.” k předkládání projektových záměrů pro opatření 

1.2.3 Strategie ITI ostravské aglomerace “Podpora sociálního podnikání” ve vazbě na výzvu          

č. 63 Řídicího orgánu IROP “Sociální podnikání - integrované projekty ITI”, dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

2. vyhlásit výzvu č. 47 “Výstavba a modernizace přestupních terminálů III” k předkládání 

projektových záměrů pro opatření 1.1.1 Strategie ITI ostravské aglomerace “Výstavba                

a modernizace přestupních terminálů III” ve vazbě na výzvu č. 50 Řídicího orgánu IROP 

“Udržitelná doprava - integrované projekty ITI”, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 23.12.2020 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
 

RM_M 24 
Dopis primátora Správě železnic s. o. v souvislosti s přípravou projektu 
“Vysokorychlostní trať Praha - Brno - Ostrava/Břeclav”. 
  
Usnesení číslo: 05607/RM1822/82 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se zněním dopisu pana primátora města Ostravy dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy - odboru strategického rozvoje 

zajistit odeslání dopisu pana primátora Správě železnic s.o. 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 08.01.2021 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
 

RM_M 25 
Návrh na souhlas s umístěním inženýrské sítě do pozemků ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 05608/RM1822/82 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 
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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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s umístěním přeložky STL plynovodu do pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostravy           

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

předpisů: 

p. p. č. 822/36 - ostatní plocha, jiná plocha, 

p. p. č. 822/42 - ostatní plocha, manipulační plocha, 

p. p. č. 822/46 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 822/68 - ostatní plocha, jiná plocha, 

všechny v k. ú. Mošnov, obec Mošnov, pro investora: 

Statutární město Ostrava 

se sídlem Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava 

IČO 00845451 

v rámci stavby “Demolice budov v obchodně-podnikatelském areálu Ostrava - Mošnov,          

II. etapa”, a to dle situačního výkresu, který je přílohou č. 1/2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 26 
Skořápka - městské centrum uměleckých terapií- návrh Dodatku č.1 
  
Usnesení číslo: 05609/RM1822/82 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 1 ke  smlouvě o dílo na realizaci stavby “Skořápka - městské centrum 

uměleckých terapií” , mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. č 8, 729 30 Ostrava, 

IČO: 00845451 a zhotovitelem: 

INTOZA s.r.o., Varšavská 1866/103, Hulváky, 709 00 Ostrava 

IČO: 25873261 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 27 
Návrh na objednávku ze smlouvy, ev. č. 2534/2020/LPO/VZ 
  
Usnesení číslo: 05610/RM1822/82 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 04871/RMm1822/13 
  
Rada města 



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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1) rozhodla 

  
o zadání objednávky dle čl. IV odst. 8 Smlouvy o poskytování právních služeb, ev. č. 

2534/2020/LPO/VZ, a to dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
o svěření pravomoci a zmocnění Ing. Jana Šrámka, vedoucího odboru investic Magistrátu města 

Ostravy k podpisu objednávky dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 
RM_M 28 
Rozpočty na rok 2021, střednědobé výhledy rozpočtu na léta 2022-2023 
a odpisové plány na rok 2021 příspěvkových organizací zřízených 
zastupitelstvem města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 05611/RM1822/82 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
rozpočty příspěvkových organizací zřízených zastupitelstvem města Ostravy na rok 2021          

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
střednědobé výhledy rozpočtu příspěvkových organizací zřízených zastupitelstvem města 

Ostravy na léta 2022-2023 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

3) schvaluje 

  
odpisové plány příspěvkových organizací zřízených zastupitelstvem města Ostravy na rok 2021 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 30 
Kácení dřevin na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 05612/RM1822/82 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  



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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1) souhlasí 

  
s kácením 3 ks jasanu ztepilého o obvodech kmenů 125,7 cm, 102,5 cm a 98,5 cm, 1 ks topolu  

o obvodu kmene 345,6 cm, 1 ks břízy bělokoré o obvodu kmene 94,2 cm, 2 ks lípy velkolisté        

o obvodu kmene 188,5 cm a 157,1 cm, 1 ks habru obecného o obvodu kmene 94,2 cm, 1 ks 

borovice černé o obvodu kmene 95,3 cm rostoucích na pozemku parc.č. 86/33 - ostatní plocha, 

zeleň, k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava a 1 ks habru obecného o obvodu kmene 152,6 cm 

rostoucího na pozemku parc.č. 86/1 - ostatní plocha, v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava,           

dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

  

2) uděluje 

  
tento souhlas pro účely povolení stavby, vlastní kácení nebude zahájeno před započetím samotné 

realizace stavby  

  

3) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru hospodářské správy zajistil 

vyhotovení souhlasu s kácením dřevin dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení  

  

 Vyřizuje: Ing. René Bartoš, T: 30.12.2020 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
4) zmocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy 

k podpisu souhlasu s kácením dřevin dle bodů 1) a 2)  tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. René Bartoš, T: 30.12.2020 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

RM_M 31 
Úprava rozpočtu 
  
Usnesení číslo: 05613/RM1822/82 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 



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 28/43  
  

- daňové příjmy 

na pol. 1121, ORJ 120 o 8 824 tis. Kč (E.2.) 

- ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ÚZ 35015, ORJ 120 o 2 003 tis. Kč (A.1.) 

                      ÚZ 35019, ORJ 120 o 149 tis. Kč (A.2.) 

na pol. 4116, ÚZ 13011, ORJ 120 o 609 tis. Kč (A.4.) 

(A.5.) na ORJ 120, pol. 4116, ÚZ 104513013, org. 118000000 o 1 892 tis. Kč 

                                                ÚZ 104113013, org. 118000000 o 223 tis. Kč 

(A.6.) na ORJ 120, pol. 4116, ÚZ 104513013, org. 130000000 o 286 tis. Kč 

                                                ÚZ 104113013, org. 130000000 o 34 tis. Kč 

(A.8.) na ORJ 120, pol. 4116, ÚZ 104135022 o 160 tis. Kč 

                                                ÚZ 104535023 o 553 tis. Kč 

na pol. 4116, ÚZ 13351, ORJ 120 o 3 469 tis. Kč (A.10.) 

na pol. 4116, ÚZ 107517016, ORJ 120 o 1 tis. Kč (A.11.) 

(A.3.) na ORJ 120, pol. 4116, ÚZ 104513013 o 107 tis. Kč 

                                                ÚZ 104113013 o 12 tis. Kč 

(E.1.) na ORJ 120, pol. 4116, ÚZ 106515011, org. 112000000 o 646 tis. Kč 

                                                ÚZ 110117051, org. 3223000000 o 1 tis. Kč 

- ostatní přijaté investiční transfery ze SR 

(E.1.) na ORJ 120, pol. 4216, ÚZ 110117988, org. 3223000000 o 392 tis. Kč 

                                                ÚZ 106515974, org. 6228000000 o 2 364 tis. Kč 

(E.3.) na ORJ 120, pol. 4216, ÚZ 107117968, org. 6049000000 o 1 784 tis. Kč 

                                                ÚZ 107517969, org. 6049000000 o 30 326 tis. Kč 

- neinvestiční přijaté transfery od krajů 

na pol. 4122, ORJ 120 o 926 tis. Kč (A.16.) 

(E.1.) na ORJ 120, pol. 4122, ÚZ 112100000, org. 97000000 o 1 tis. Kč 

                                               ÚZ 112500000, org. 97000000 o 10 tis. Kč 

- neinvestiční přijaté transfery od obcí 

na pol. 4121, ÚZ 110595113, ZJ 024, ORJ 120, org. 3223000000 o 20 tis. Kč (E.1.) 

- investiční přijaté transfery od obcí 

na pol. 4221, ÚZ 110595823, ZJ 024, ORJ 120, org. 3223000000 o 6 746 tis. Kč (E.1.) 

- běžné výdaje 

(A.4.) na ORJ 135, § 4329, pol. 5011, ÚZ 13011 o 454 tis. Kč 

                                            pol. 5031, ÚZ 13011 o 114 tis. Kč 

                                            pol. 5032, ÚZ 13011 o 41 tis. Kč 

(A.5.) na ORJ 180, § 4349, pol. 5909, ÚZ 104513013, org. 118000000 o 1 892 tis. Kč 

                                                             ÚZ 104113013, org. 118000000 o 223 tis. Kč 

(A.6.) na ORJ 180, § 4349, pol. 5909, ÚZ 104513013, org. 130000000 o 286 tis. Kč 

                                                            ÚZ 104113013, org. 130000000 o 34 tis. Kč 

na § 2310, pol. 5171, ORJ 230 o 270 tis. Kč (C.1.) 

na § 4350, pol. 5909, ÚZ 2004, ORJ 180 o 59 tis. Kč (C.2.) 

 



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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na § 5512, pol. 5139, ORJ 121 o 69 tis. Kč (C.3.) 

na § 6171, pol. 5361, ORJ 130 o 1 tis. Kč (C.4.) 

na § 4399, pol. 5011, ÚZ 13015, ORJ 135 o 5 tis. Kč (C.6.) 

na § 4329, pol. 5424, ÚZ 13011, ORJ 135 o 2 tis. Kč (C.7.) 

na § 3639, pol. 5151, ORJ 136 o 250 tis. Kč (C.8.) 

na § 2141, pol. 5171, ORJ 221 o 1 tis. Kč (C.10.) 

- kapitálové výdaje 

(C.1.) na ORJ 230, § 3529, pol. 6121, ÚZ 95, org. 6048 o 61 tis. Kč 

                               § 2219, pol. 6121, org. 3220 o 10 tis. Kč 

                               § 3631, pol. 6121, org. 4360 o 3 tis. Kč 

na § 3639, pol. 6130, ORJ 137, org. 3245 o 2 tis. Kč (C.5.) 

na § 3599, pol. 6909, ÚZ 1070, ORJ 170 o 2 364 tis. Kč (E.1.) 

(E.2.) na § 3599, pol. 6909, ÚZ 1070, ORJ 170 o 40 000 tis. Kč 

               § 3312, pol. 6901, ÚZ 1060, ORJ 230 o 40 000 tis. Kč 

- neinvestiční transfery 

na § 3592, pol. 5336, ÚZ 35015, ORJ 170, org. 4241 o 2 003 tis. Kč (A.1.) 

                                   ÚZ 35019, ORJ 170, org. 4241 o 149 tis. Kč (A.2.) 

(A.3.) na ORJ 180, § 4357, pol. 5336, ÚZ 104513013, org. 39 o 107 tis. Kč 

                                                             ÚZ 104113013, org. 39 o 12 tis. Kč 

(A.8.) na ORJ 170, § 3522, pol. 5336, ÚZ 104135022, org. 4241 o 160 tis. Kč 

                                                             ÚZ 104535023, org. 4241 o 553 tis. Kč 

(A.10.) na ORJ 180, § 4350, pol. 5336, ÚZ 13351, org. 34 o 388 tis. Kč 

                                 § 4357, pol. 5336, ÚZ 13351, org. 34 o 327 tis. Kč 

                                 § 4350, pol. 5336, ÚZ 13351, org. 36 o 160 tis. Kč 

                                 § 4350, pol. 5336, ÚZ 13351, org. 37 o 865 tis. Kč 

                                 § 4357, pol. 5336, ÚZ 13351, org. 37 o 711 tis. Kč 

                                 § 4350, pol. 5336, ÚZ 13351, org. 38 o 209 tis. Kč 

                                 § 4357, pol. 5336, ÚZ 13351, org. 38 o 70 tis. Kč 

                                 § 4350, pol. 5336, ÚZ 13351, org. 40 o 262 tis. Kč 

                                 § 4357, pol. 5336, ÚZ 13351, org. 40 o 105 tis. Kč 

                                 § 4357, pol. 5336, ÚZ 13351, org. 43 o 70 tis. Kč 

            na ORJ 170, § 4358, pol. 5336, ÚZ 13351, org. 4241 o 302 tis. Kč 

na § 3522, pol. 5336, ÚZ 107517016, ORJ 170, org. 4241 o 1 tis. Kč (A.11.) 

na § 3741, pol. 5336, ORJ 300, org. 4270 o 926 tis. Kč (A.16.) 

na § 4350, pol. 5331, ORJ 180, org. 38 o 500 tis. Kč (C.9.) 

z v y š u j e 

- účelová rezerva na předfinancování a spolufinancování projektů 

na § 6409, pol. 5901, ÚZ 6330, ORJ 120 o 7 816 tis. Kč (E.1.) 

                                                                  o 15 110 tis. Kč (E.3.) 

- účelová rezerva na obnovu a rozvoj bytového fondu 

na § 6409, pol. 5901, ÚZ 3612, ORJ 120 o 5 000 tis. Kč (E.3.) 

 



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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- kapitálová rezerva odboru investičního 

na § 6409, pol. 6901, ORJ 230 o 12 000 tis. Kč (E.3.) 

  

s n i ž u j í 

- ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ÚZ 13010, ORJ 120 o 20 tis. Kč (A.9.) 

na pol. 4116, ÚZ 35025, ORJ 120 o 94 tis. Kč (A.12.) 

na pol. 4116, ÚZ 33066, ORJ 120 o 170 tis. Kč (A.15.) 

- neinvestiční přijaté transfery od krajů 

na pol. 4122, ÚZ 134, ORJ 120 o 17 tis. Kč (A.13.) 

                      ÚZ 334, ORJ 120 o 18 tis. Kč (A.14.) 

- běžné výdaje 

na § 4339, pol. 5909, ÚZ 13010, ORJ 180 o 20 tis. Kč (A.9.) 

(C.1.) na ORJ 230, § 2310, pol. 5169 o 170 tis. Kč 

                                            pol. 5171, org. 7440 o 47 tis. Kč 

                                            pol. 5171, org. 7453 o 53 tis. Kč 

na § 4349, pol. 5169, ÚZ 7502, ORJ 180 o 59 tis. Kč (C.2.) 

(C.3.) na ORJ 121, § 5512 pol. 5029 o 21 tis. Kč 

                                       pol. 5039 o 10 tis. Kč 

                                      pol. 5169 o 25 tis. Kč 

                                       pol. 5171 o 13 tis. Kč 

na § 6171, pol. 5171, ORJ 130 o 1 tis. Kč (C.4.) 

na § 4399, pol. 5167, ÚZ 13015, ORJ 135 o 5 tis. Kč (C.6.) 

na § 4329, pol. 5011, ÚZ 13011, ORJ 135 o 2 tis. Kč (C.7.) 

na § 6171, pol. 5152, ORJ 136 o 250 tis. Kč (C.8.) 

na § 2141, pol. 5139, ORJ 221 o 1 tis. Kč (C.10.) 

- kapitálové výdaje 

(C.1.) na ORJ 230, § 3631, pol. 6121, ÚZ 95, org. 4346 o 61 tis. Kč 

                               § 2212, pol. 6121, org. 3170 o 10 tis. Kč 

                               § 3631, pol. 6121, org. 4354 o 3 tis. Kč 

na § 3639, pol. 6130, ORJ 137, org. 8323 o 2 tis. Kč (C.5.)                               

- neinvestiční transfery 

na § 3522, pol. 5336, ÚZ 35025, ORJ 170, org. 4241 o 94 tis. Kč (A.12.) 

na § 3233, pol. 5336, ÚZ 134, ORJ 140, org. 81 o 17 tis. Kč (A.13.) 

na § 3233, pol. 5336, ÚZ 334, ORJ 140, org. 84 o 18 tis. Kč (A.14.) 

na § 3233, pol. 5336, ÚZ 33066, ORJ 140, org. 84 o 170 tis. Kč (A.15.) 

na § 4357, pol. 5331, ORJ 180, org. 38 o 500 tis. Kč (C.9.) 

s n i ž u j e 

- účelová rezerva ke krytí výpadku sdílených daní 

na § 6409, pol. 5901, ÚZ 2020, ORJ 120 o 71 176 tis. Kč (E.2.) 



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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Městské obvody (A.4.) 

- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ÚZ 13011 celkem o 1 749 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje 

na § 4329, pol. 5xxx, ÚZ 13011 celkem o 1 749 tis. Kč 

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz (A.7.) 

- zvýší neinvestiční přijaté transfery od krajů 

na pol. 4122, ÚZ 13305 o 74 tis. Kč 

- zvýší neinvestiční výdaje 

na § 43xx, pol. 5xxx, ÚZ 13305 o 74 tis. Kč 

Městský obvod Slezská Ostrava (A.7.) 

- zvýší neinvestiční přijaté transfery od krajů 

na pol. 4122, ÚZ 13305 o 55 tis. Kč 

- zvýší neinvestiční výdaje 

na § 43xx, pol. 5xxx, ÚZ 13305 o 55 tis. Kč 

Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky (A.7.) 

- zvýší neinvestiční přijaté transfery od krajů 

na pol. 4122, ÚZ 13305 o 38 tis. Kč 

- zvýší neinvestiční výdaje 

na § 43xx, pol. 5xxx, ÚZ 13305 o 38 tis. Kč 

  

2) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.12.2020 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 32 
Návrh na ukončení Servisní smlouvy č. 1960/2012/HS ze dne 1. 8. 2012, 
ve znění dodatků č. 1 - 3, se společností RICOH Czech Republic s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 05614/RM1822/82 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zániku závazku výpovědí v souladu se Servisní smlouvou č. 1960/2012/HS, ve znění dodatků 

č. 1 - 3, uzavřenou se společností RICOH Czech Republic s.r.o., Jihlavská 1558/21, 140 00 Praha 

4, IČO: 48117820, dle přílohy č. 2 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 
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RM_M 33 
Návrh na udělení souhlasu se stavebními úpravami v areálu MSIC 
  
Usnesení číslo: 05615/RM1822/82 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o udělení souhlasu se stavebními úpravami v areálu Moravskoslezského inovačního centra           

v budově č. p. 376 “VIVA”, která je součástí pozemku parc. č. 4685/103 v k. ú. Pustkovec, obec 

Ostrava, za účelem zesílení přívodu a instalaci nového rozvaděče, rozšíření prostupu pro rozvod 

vzduchu a elektroinstalace, v rozsahu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

pro společnost Moravskoslezské inovační centrum, a.s., Technologická 372/2, 708 00 

Ostrava-Pustkovec, IČO: 253 79 631, 

přičemž investorem stavebních úprav bude společnost ING corporation, spol. s r.o., se sídlem 

Mánesova 1259, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, IČO 14613794, 

za podmínek uvedených v příloze č. 6 a dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
o udělení souhlasu se stavebními úpravami v areálu Moravskoslezského inovačního centra               

v budově č. p. 376 “VIVA”, která je součástí pozemku parc. č. 4685/103 v k. ú. Pustkovec, obec 

Ostrava, za účelem vybudování nového elektrorozvodu, v rozsahu dle přílohy č. 4 předloženého 

materiálu 

pro společnost Moravskoslezské inovační centrum, a.s., Technologická 372/2, 708 00 

Ostrava-Pustkovec, IČO: 253 79 631, 

přičemž investorem stavebních úprav bude společnost Elektro MAR a.s., se sídlem 

Technologická 376/5, Pustkovec, 708 00 Ostrava-Pustkovec, IČO 03915131, 

za podmínek uvedených v příloze č. 6 a dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
o udělení souhlasu s úpravami v areálu Moravskoslezského inovačního centra, a to výkopu        

v pozemku parc. č. 4685/111 v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava, za účelem přípravy pro budoucí 

napojení nabíjecí stanice a nové přípojky pro administrativní budovu na pozemku parc. č. 

4685/61 v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava, v rozsahu dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

pro společnost Moravskoslezské inovační centrum, a.s., Technologická 372/2, 708 00 

Ostrava-Pustkovec, IČO: 253 79 631, 
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přičemž investorem stavebních úprav bude společnost Elektro MAR a.s., se sídlem 

Technologická 376/5, Pustkovec, 708 00 Ostrava-Pustkovec, IČO 03915131, 

za podmínek uvedených v příloze č. 6 a dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

 
RM_M 34 
Návrh na uzavření smlouvy o převzetí role hostitelského města na akci 
“Mistrovství Evropy žen ve fotbale v kategorii do 19 let” 
  
Usnesení číslo: 05616/RM1822/82 

(zn.předkl.) 
91 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně statutárního města Ostrava učinit Prohlášení úřadu hostitelského města vůči UNION 

DES ASSOCIATIONS EUROPEENNES DE FOOTBALL, se sídlem Route de Genéve 46, 

1260 Nyon 2, Švýcarsko, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
o uzavření smlouvy o převzetí povinnosti se spolkem Fotbalová asociace České republiky,          

se sídlem Atletická 2474/8, 169 00 Praha 6, IČO 00406741, dle přílohy č. 2 předloženého 

materiálu 

  

 
RM_M 35 
Návrh na doplnění usnesení RM č. 05540/RM1822/81 ze dne 15.12.2020 
  
Usnesení číslo: 05617/RM1822/82 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) doplňuje 

  
své usnesení ze dne 15. 12. 2020 č. 05540/RM1822/81 bod 1)  o: 

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

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

  

2) doplňuje 

  
své usnesení ze dne 15. 12. 2020 č. 05540/RM1822/81 bod 2)  o: 

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

- zastavěná plocha a nádvoří 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 36 
Odpověď na výzvu k jednání ve věci žaloby MASTER IT Technologies, 
a.s. 
  
Usnesení číslo: 05618/RM1822/82 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
výzvu k jednání ve věci žaloby MASTER IT Technologies, a.s. o zaplacení částky 24.877.867,- 

Kč s příslušenstvím proti žalovanému statutárnímu městu Ostrava dle přílohy č. 1 

předloženého  materiálu 

  

2) souhlasí 

  
s odpovědí na výzvu k jednání ve věci žaloby MASTER IT Technologies, a.s. dle přílohy č. 2 

předloženého materiálu 

  

 
RM_M 37 
Přijetí finančního daru do Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší 
od společnosti SUEZ CZ a.s. 
  
Usnesení číslo: 05619/RM1822/82 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 
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1) rozhodla 

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

150 000,- Kč od právnické osoby SUEZ CZ, a.s., se sídlem Španělská 1073/10, 120 00 Praha 2 - 

Vinohrady; IČO: 25638955; dle důvodové zprávy předloženého materiálu a uzavřené darovací 

smlouvy s výše uvedenou právnickou osobou dle přílohy  č. 1, 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 38 
Návrh na uzavření smluv na zajištění celoroční údržby příměstských 
lesů a provozu a údržby Výukového areálu v Bělském lese v roce 2021 
  
Usnesení číslo: 05620/RM1822/82 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření smlouvy o zajištění údržby příměstských lesů v roce 2021 dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu se společností: 

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

Antonína Brože 3124/2, Zábřeh, 700 30  Ostrava 

IČO: 25816977 

za cenu nejvýše přípustnou 6.590.319,- Kč bez DPH 

  

2) rozhodla 

  
o uzavření smlouvy o zajištění provozu a údržby Výukového areálu v Bělském lese v roce 2021 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu se společností: 

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

Antonína Brože 3124/2, Zábřeh, 700 30  Ostrava 

IČO: 25816977 

za cenu nejvýše přípustnou 1.500.000,- Kč bez DPH 
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RM_M 39 
Návrh na ukončení Smlouvy na zajištění provozování stavebních 
objektů vnitřních sítí v PZ Mošnov, ev. č. 2228/2009/HS/LPO ve znění 
dodatků č. 1 a 2, uzavřené mezi Statutárním městem Ostrava                  
a Společností pro využití letiště Ostrava-Mošnov, a. s. 
  
Usnesení číslo: 05621/RM1822/82 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
vypovědět Smlouvu na zajištění provozování stavebních objektů vnitřních sítí v PZ Mošnov,  

ev. č. 2228/2009/HS/LPO, ze dne 18. 08. 2009 ve znění dodatku č. 1, ev. č. 2228D1/2009/HS  

ze dne 27. 01. 2010 a dodatku č. 2, ev. č. 2228D2/2010/HS ze dne 17. 05. 2010 uzavřenými        

se Společností pro využití letiště Ostrava-Mošnov, a.s., se sídlem Obchodně podnikatelský areál, 

Budova č. p. 316/61, 742 51 Mošnov, IČO: 60792914, zasláním výpovědi dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

 
RM_M 40 
Souhlas s podáním žádosti o nadační příspěvek pro projekt “Ochrana 
včel v Zoo Ostrava” 
  
Usnesení číslo: 05622/RM1822/82 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
podání žádosti o nadační příspěvek pro projekt “Ochrana včel v Zoo Ostrava” v rámci veřejného 

grantového řízení Podpora regionů 2020 Nadace ČEZ a v případě schválení nadačního 

příspěvku přijmout nadační příspěvek do majetku organizace Zoologická zahrada a botanický 

park Ostrava, příspěvková organizace 

  

2) žádá 

  
ředitele pověřeného řízením Zoologické zahrady a botanického parku Ostrava, příspěvkové 

organizace  

o zajištění předložení žádosti o nadační příspěvek a všech jejich příloh pro projekt dle bodu 1) 

tohoto usnesení v souladu s podmínkami grantového řízení Podpora regionu 2020 Nadace ČEZ 

  

 Vyřizuje: Ing. Tomáš Hanzelka, T: 31.12.2020 

 pov. ředitel Zoologické zahrady a botanického parku Ostrava, p.o. 
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RM_M 41 
Veřejná zakázka “Blok Nové Lauby”, sdělení dodavatele “Sdružení BBB 
Nové Lauby” k postupu před uzavřením smluv, návrh odpovědi 
  
Usnesení číslo: 05623/RM1822/82 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
sdělení dodavatele “Sdružení BBB Nové Lauby” ve veřejné zakázce “Blok Nové Lauby” 

týkající se postupu před uzavřením Kupní smlouvy s předkupním právem a zákazem zcizení        

a Smlouvy o smlouvě budoucí kupní na koupi jednotek dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
odpověď statutárního města Ostrava jakožto zadavatele ve veřejné zakázce “Blok Nové Lauby” 

ke sdělení dodavatele “Sdružení BBB Nové Lauby” uvedeného v bodě 1) tohoto usnesení dle 

přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 42 
Návrh na uzavření nájemní smlouvy na pronájem jednotky č. 3038/3          
v domě na ul. Horní 3038/112, Ostrava-Bělský Les 
  
Usnesení číslo: 05624/RM1822/82 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu na pronájem jednotky č. 3038/3, vymezené 

podle zákona o vlastnictví bytů - způsob využití - byt, o velikosti 1+2 umístěné ve 2. nadzemním 

podlaží bytového domu č. p. 3038, část obce Bělský Les, který stojí na pozemku parc. č. 126/16, 

zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, na ul. Horní č. or.112, 

Ostrava-Bělský Les, s žadatelkou 

EXXX BXXXXXXX, rok narození XXXX, trvale bytem XXXXX XXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXX XXX, 

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

s výši nájemného 4.251,- Kč/měsíc plus zálohy na služby spojené s užíváním bytu, 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 
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RM_VZ 1 
VZMR na dodávku programového vybavení a poskytování služeb 
technické podpory od společnosti ICZ a.s. 
  
Usnesení číslo: 05625/RM1822/82 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření Smlouvy na dodávku programového 

vybavení a poskytování služeb technické podpory se společností ICZ a.s. se sídlem                  

Na hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4 - Nusle, IČO: 25145444, dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

 
RM_VZ 2 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce ČSOV Hlučínská II. etapa”, poř.č. 
178/2020 
  
Usnesení číslo: 05626/RM1822/82 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
vyzvat dodavatele k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona   

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na realizaci stavby 

“Rekonstrukce ČSOV Hlučínská v k.ú. Petřkovice u Ostravy - II. etapa” dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

2) jmenuje 

  
hodnotící komisi ve složení: 

členové:  

1. Mgr. Radim Babinec - náměstek primátora 

2. Ing. David Kutý, MBA - OVAK a.s. 

3. Ing. Jan Šrámek - odbor investiční 

4. Ing. Eva Seborská - odbor veřejných zakázek 

5. Mgr. Vladimír Plutko - odbor legislativní a právní 

náhradníci:    

1. Ing. František Kolařík - člen ZM 

2. Ing. Petr Gelnar - OVAK a.s. 

3. Ing. Jan Kotala - odbor investiční 
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4. Ing. Tomáš Smolík - odbor veřejných zakázek 

5. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 

  

3) ukládá 

  
vedoucí odboru veřejných zakázek 

zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 30.05.2021 

 vedoucí odboru veřejných zakázek 

  
4) zmocňuje 

  
vedoucí odboru veřejných zakázek 

k podpisu veškerých dokumentů souvisejících s touto veřejnou zakázkou s výjimkou smlouvy  

a rozhodnutí o námitkách 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 31.05.2021 

 vedoucí odboru veřejných zakázek 

  
 

RM_VZ 3 
Veřejná zakázka “Tisk měsíčníku Ostravská radnice 2021”, poř. č. 
187/2020 
  
Usnesení číslo: 05627/RM1822/82 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na zajištění tisku 

barevného vydání informačního měsíčníku “Ostravská radnice” v roce 2021 v rozsahu                  

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 

VLTAVA LABE MEDIA a.s. 

IČO: 01440578 

se sídlem: U Trezorky 921/2, Jinonice, 158 00 Paha 5 

za cenu nejvýše přípustnou 976 250,- Kč bez DPH 
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RM_VZ 4 
Veřejná zakázka “Distribuce informačního měsíčníku Ostravská radnice 
v roce 2021”, poř. č. 188/2020 
  
Usnesení číslo: 05628/RM1822/82 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

distribuce informačního měsíčníku Ostravská radnice v roce 2021 do všech poštovních schránek 

občanů na území statutárního města Ostravy v rozsahu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu  

se společností: 

Česká distribuční k.s. 

IČO: 26791692 

se sídlem: Na Rovince 879, 720 00 Ostrava 

za cenu nejvýše přípustnou 446 600,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 5 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce krematoria Ostrava - PD”, poř. č. 
043/2020 
  
Usnesení číslo: 05629/RM1822/82 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 03516/RM1822/51 
k usnesení č. 03914/RM1822/59 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření smlouvy v jednacím řízení bez uveřejnění dle ust. § 65 odst. 1 zákona č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na přípravu projektu vč. zajištění 

nezbytných průzkumů, podkladů a dopracování návrhu stavby (investiční záměr) včetně 

související inženýrské činnosti pro budoucí realizaci stavby „Rekonstrukce krematoria Ostrava” 

k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, s dodavatelem: 

Meerkatelier s.r.o. 

Pavlovská 265, 273 51 Červený Újezd 

IČO: 04214277 

za cenu nejvýše přípustnou 1.286.000,- Kč bez DPH, 

a za podmínky předložení dokladů o kvalifikaci dodavatele 
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RM_VZ 6 
Návrh na uzavření smlouvy na vypracování projektových podkladů            
a zajištění souvisejících služeb pro stavbu ORG 3284 „Cyklistické 
propojení Ostrava-centrum – Dolní oblast Vítkovice“, v k.ú. Moravská 
Ostrava a Slezská Ostrava 
  
Usnesení číslo: 05630/RM1822/82 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření smlouvy o dílo a smlouvy příkazní na vypracování projektových podkladů a zajištění 

souvisejících sužeb pro stavbu “Cyklistické propojení Ostrava-centrum - Dolní oblast 

Vítkovice” se zhotovitelem: 

Ostravské komunikace, a.s. 

IČO: 25396544 

za cenu nejvýše přípustnou 248.800,- Kč bez DPH + DPH v zákonné výši dle přílohy č.1 

předloženého materiálu. 

  

 
RM_VZ 7 
Schválení přípravy projektu statutárního města Ostravy: “Rekonstrukce 
přestupního uzlu - tramvajová zastávka Důl Odra” ke spolufinancování  
z externích zdrojů a zadání veřejné zakázky malého rozsahu s uzavřením 
Smlouvy na zajištění služeb týkající se vybraných příloh žádosti o dotaci 
  
Usnesení číslo: 05631/RM1822/82 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 07617/RM1418/107 
  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
zahájení přípravy projektu “Rekonstrukce přestupního uzlu - tramvajová zastávka Důl Odra” 

s předpokládaným spolufinancováním z prostředků EU / státního rozpočtu v rámci 

Integrovaného regionálního operačního programu 

  

2) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření Smlouvy příkazní na zajištění služeb           

pro projekt “Rekonstrukce přestupního uzlu - tramvajová zastávka Důl Odra” se zpracovatelem  
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(příkazníkem): ProFaktum, s. r. o. sídlo: Hlavní třída 87/2, 737 01 Český Těšín, IČO: 28568087, 

za cenu nejvýše přípustnou 82 000,- Kč bez DPH dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy - odboru strategického rozvoje                                                          

zajistit úkony spojené s přípravou žádosti o dotaci k projektu uvedeném v bodě 1) tohoto 

usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 28.02.2021 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
 

RM_VZ 8 
Zadání zpracování práce “Ekonomické hodnocení projektu Ostrava - 
komunikace Severní spoj, včetně analýzy HDM-4” 
  
Usnesení číslo: 05632/RM1822/82 

(zn.předkl.) 
09 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

“Ekonomické hodnocení projektu Ostrava - komunikace Severní spoj, včetně analýzy HDM-4” 

za cenu 247 500,- Kč bez DPH dle přílohy č. 1 předloženého materiálu mezi Statutárním městem 

Ostrava a společností Mott MacDonald CZ, spol. s r.o., Národní 984/15, 110 00 Praha,           

IČO 485 88 733 s úpravou důvodové zprávy 

  

 
RM_VZ 9 
Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu “Oprava balkonů          
v objektu Nové radnice” 
  
Usnesení číslo: 05633/RM1822/82 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu “Oprava balkonů v objektu Nove radnice” a podpisu 

smlouvy se zhotovitelem TAIJO s.r.o., Tavičská 7/226, 703 00 Ostrava - Vítkovice,                

IČO 08719284, za cenu nejvýše přípustnou 285.599,61 Kč bez DPH 
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RM_VZ 10 
Provozování bezplatné telefonní linky pro komunikaci s občany 
  
Usnesení číslo: 05634/RM1822/82 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na financování provozu bezplatné telefonní linky           

pro komunikaci s občany zřízené společností OVANET a.s., Hájkova 1100/13,                    

702 00 Ostrava-Přívoz, IČ: 25857568 a to za cenu nejvýše přípustnou 290.000 Kč bez DPH 

(350.900 Kč s DPH), dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

2) zmocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy 

k podpisu objednávky dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. René Bartoš,  

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 
 

• Tisková oprava - 
Tisková oprava usnesení rady města č. 05544/RM1822/81, bod 2) ze dne 
15.12.2020 
 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) Chybné znění: 

  
rada města schvaluje rozpočtové opatření, kterým se zvyšují 

běžné výdaje na § 3639, pol. 5011, ÚZ 109517018, ORJ 300, org. 120000000 o 2 tis. Kč 

  

2) Správné znění: 

  
rada města schvaluje rozpočtové opatření, kterým se zvyšují 

běžné výdaje na § 3639, pol. 5011, ÚZ 109517018, ORJ 135, org. 120000000 o 2 tis. Kč 

  

 
 


