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Přehled usnesení rady m ěsta dle čísel ze dne: 12.01.2021  
  
Číslo usnesení  
  

Materiál  Název zn.předkl.  

05648/RM1822/84 RM_M 0 Schválení programu 84. schůze rady města konané 
dne 12.01.2021 

35 

05649/RM1822/84 RM_VH 1 Výkon působnosti valné hromady obchodní 
společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. 

45 

05650/RM1822/84 RM_M 1 Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava za měsíc 
listopad 2020 

25 

05651/RM1822/84 RM_M 2 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o sdružených službách 
dodávky plynu pro objekty Statutárního města 
Ostrava - Městská policie Ostrava, ev. č. zákazníka 
2380/2019/HS ze dne 16.9.2019 

84 

05652/RM1822/84 RM_M 3 Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů 
do vlastnictví právnické osoby Dětské centrum 
Domeček, příspěvková organizace, IČO 00631956, 
se sídlem Jedličkova 1025/5, 700 30 Ostrava - 
Zábřeh 

40 

05653/RM1822/84 RM_M 4 Předchozí souhlas rady města k nabytí nemovitosti 
do majetku města 

89 

05654/RM1822/84 RM_M 5 Přijetí Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu 
„Energetické úspory MNO - zateplení objektu 
stravovacích provozů” v rámci Operačního 
programu Životního prostředí 

38 

05655/RM1822/84 RM_M 6 Příkazní smlouva na organizaci a zajištění provozu 
parkovací plochy P+R Hlučínská 

09 

05656/RM1822/84 RM_M 7 Návrh na souhlasy ke stavbám na pozemcích 
v katastrálním území obce Ostrava, jako vlastníka 
sousedních nemovitostí 

84 

05657/RM1822/84 RM_M 8 Návrh: na úpravu „podmínek Programu 
na zachování a obnovu kulturních památek 
a významných městských staveb” včetně jejich 
vyhlášení a „Výzvy č. 1 - Městské domy 
a industriální dědictví” pro rok 2021 a její 
vyhlášení 

89 

05658/RM1822/84 RM_M 9 Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 
č. 1700/2020/OI/VZ 

05 

05659/RM1822/84 RM_M 10 Žádosti o bezplatné poskytnutí informací 
na základě žádostí dle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů 

28 

05660/RM1822/84 RM_M 11 Informace o vyřízení dotazu člena zastupitelstva 
města Mgr. Václava Kubína, vzneseného 
na 18. zasedání zastupitelstva města dne 
11.11.2020 

28 

05661/RM1822/84 RM_M 12 Návrh na nové složení odborné pracovní skupiny 
(bytový fond v lokalitě Bedřiška) 

08 
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05662/RM1822/84 RM_M 13 Návrh na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě 
o dodávce médií a poskytování služeb spojených 
s nájmem nebytových prostor 

84 

05663/RM1822/84 RM_M 14 Návrh na uzavření nájemní smlouvy na pronájem 
pozemků včetně stavby č. p. 3177 vše v k. ú. 
Martinov ve Slezsku, obec Ostrava 

08 

05664/RM1822/84 RM_M 15 Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace 
Českému svazu bojovníků za svobodu, z rozpočtu 
statutárního města Ostravy pro rok 2021 

01 

05665/RM1822/84 RM_M 16 Volba přísedících Okresního soudu v Ostravě 21 
05666/RM1822/84 RM_M 17 Prováděcí smlouva Enterprise se společností 

Microsoft 
83 

05667/RM1822/84 RM_M 18 Návrh na uzavření nájemních smluv na pronájem 
bytů v domě na ul. Střelniční 75/8, 
Ostrava-Moravská Ostrava 

08 

05668/RM1822/84 RM_M 19 Obecně závazná vyhláška, kterou se mění 
obecně závazná vyhláška č. 7/2018, 
kterou se stanoví školské obvody základních škol 
zřízených zastupitelstvy městských obvodů 
statutárního města Ostravy, ve znění obecně 
závazné vyhlášky č. 2/2019 a obecně závazné 
vyhlášky č. 16/2019 

91 

05669/RM1822/84 RM_M 20 Dodatek č. 1 ke smlouvě o sdružených službách 
dodávky elektřiny ze sítí NN pro objekty 
Statutárního města Ostrava, Městská policie 
Ostrava pro rok 2020-2021, ev. č. zákazníka 
3090/2019/HS 

84 

05670/RM1822/84 RM_M 21 Úprava rozpočtu roku 2020 07 
05671/RM1822/84 RM_M 22 Návrh na záměr města neprodat části pozemků 

(ul. Nákladní), návrh na záměr města neprodat 
pozemky (Žofínská), vše v k. ú. Moravská Ostrava, 
obec Ostrava 

08 

05672/RM1822/84 RM_M 23 Žádost městského obvodu Krásné Pole na projekt 
„Zadržení vody na území městského obvodu 
Krásné Pole - mokřad“ 

80 

05673/RM1822/84 RM_M 24 Návrh na poskytnutí jednoletých neinvestičních 
účelových dotací pro rok 2021 v oblastech sociální 
péče a protidrogové prevence 

86 

05674/RM1822/84 RM_M 25 Návrh na souhlas s umístěním inženýrské sítě 
do pozemku ve vlastnictví SMO, návrh na uzavření 
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene pro společnost GasNet, s.r.o. a návrh 
na uzavření nájemní smlouvy se společností 
MEDIA HOME s.r.o. 

08 

05675/RM1822/84 RM_M 26 Úprava rozpočtu roku 2021 07 
05676/RM1822/84 RM_M 27 Návrh na záměr města neprodat část pozemku 

p. p. č. 555/162 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec 
Ostrava 

08 
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05677/RM1822/84 RM_M 28 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 

05678/RM1822/84 RM_M 29 Dodatečné poskytnutí účelového neinvestičního 
příspěvku z Fondu pro děti ohrožené znečištěním 
ovzduší na ozdravné pobyty dětí ostravských škol 
z Programu 2020/2021 

80 

05679/RM1822/84 RM_M 30 Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám 86 
05680/RM1822/84 RM_M 31 Návrh na poskytnutí investiční účelové dotace 

z rozpočtu města na spolufinancování rekonstrukce 
části objektu Oblastního spolku Českého 
červeného kříže Ostrava 

86 

05681/RM1822/84 RM_M 32 Návrh na uzavření smlouvy o nájmu prostoru 
sloužícího k podnikání v k. ú. Mošnov, obec 
Mošnov 

08 

05682/RM1822/84 RM_M 33 Žádost o udělení souhlasu s užitím heraldického 
znaku města Ostravy Obecním úřadem v Mszaně 
v Polsku v rámci projektu „Přístup k řekám Odra 
a Olše” 

01 

05683/RM1822/84 RM_M 34 Transformace Domova Barevný svět II. - návrh 
Dodatku č. 1 

05 

05684/RM1822/84 RM_M 35 Vyhlášení nové výzvy pro fyzické a právnické 
osoby k podávání žádostí o peněžitou pomoc 
do výše 20 000 Kč 

38 

05685/RM1822/84 RM_M 36 Návrh na uzavření nájemních smluv na pronájem 
bytů v domě na ul. Husova 1591/7 
a ul. Veleslavínova 1591/17, Ostrava-Moravská 
Ostrava 

08 

05686/RM1822/84 RM_M 37 Návrh na převzetí projektu „Sportovní hala Ostrava 
- Třebovice” a podání žádosti o dotaci 

91 

05687/RM1822/84 RM_M 38 Vystavení objednávky na vytvoření webového 
portálu fajnovysport.cz vůči spol. OVANET a.s. 

83 

05688/RM1822/84 RM_M 39 Návrh programu 20. zasedání zastupitelstva města, 
které se bude konat dne 27. ledna 2021 

28 

05689/RM1822/84 RM_M 40 Návrh na jmenování členů správní rady obecně 
prospěšné společnosti Janáčkův máj, o.p.s. 

28 

05690/RM1822/84 RM_M 41 Připomínky ke změně Politiky územního rozvoje 89 
05691/RM1822/84 RM_MZP 1 Návrh na úpravu platu ředitelky Firemní školky 

města Ostravy, příspěvkové organizace s účinností 
od 1. 1. 2021 

38 

05692/RM1822/84 RM_MZP 2 Roční zpráva o výsledcích interního auditu 
Magistrátu města Ostravy za rok 2020 

02 

05693/RM1822/84 RM_MZP 3 Informace odboru interního auditu a kontroly 
Magistrátu města Ostravy o výsledcích finančních 
kontrol za rok 2020 

02 
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05694/RM1822/84 RM_MZP 4 Úprava platů ředitelů příspěvkových organizací 
zřízených statutárním městem Ostrava v oblasti 
školství 

31 

05695/RM1822/84 RM_MZP 5 Vyhlášení výběrového řízení na obsazení 
pracovního místa ředitele/ředitelky právnické 
osoby Zoologická zahrada a botanický park 
Ostrava, příspěvková organizace 

38 

05696/RM1822/84 RM_VZ 1 Veřejná zakázka malého rozsahu pod označením 
„Zajištění výuky a výcviku žáků” 

09 

05697/RM1822/84 RM_VZ 2 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 
na uzavření servisní smlouvy pro klimatizační 
zařízení Nové radnice 

84 

05698/RM1822/84 RM_VZ 3 Veřejná zakázka „Provozování veřejných toalet 
a úklid místností - Terminál Hranečník”, 
poř. č. 173/2020 

84 
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RM_M 0 
Schválení programu 84. sch ůze rady m ěsta konané dne 12.01.2021 
  
Usnesení číslo: 05648/RM1822/84 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

program 84. schůze rady města konané dne 12.01.2021 

  
 

RM_VH 1 
Výkon p ůsobnosti valné hromady obchodní spole čnosti Dopravní 
podnik Ostrava a.s. 
  
Usnesení číslo: 05649/RM1822/84 

(zn.předkl.) 
45 

  
v působnosti valné hromady podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona o obchodních 
korporacích, obchodní společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s., se sídlem 
Poděbradova 494/2, PSČ 702 00, Ostrava - Moravská Ostrava, IČO 61974757, 
jejímž jediným akcionářem je statutární město Ostrava 
  
Rada města 
  
1) projednala 
  

žádost společnosti EKOVA ELECTRIC a.s. o předschválení plánu  investic za období 
1-6/2021 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) doporučuje 
  

společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. v působnosti valné hromady společnosti EKOVA 
ELECTRIC a.s. schválit plán investic na období 1-6/2021 obchodní společnosti EKOVA 
ELECTRIC a.s. dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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RM_M 1 
Zpráva o činnosti M ěstské policie Ostrava za m ěsíc listopad 2020 
  
Usnesení číslo: 05650/RM1822/84 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 
  
1) projednala 
  

informaci o stavu veřejného pořádku za měsíc listopad 2020 

  
 

RM_M 2 
Dodatek č. 1 ke Smlouv ě o sdružených služb ách dodávky plynu 
pro objekty Statutárního m ěsta Ostrava - Městská policie Ostrava, 
ev. č. zákazníka 2380/2019/HS ze dne 16. 9. 2019 
  
Usnesení číslo: 05651/RM1822/84 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o sdružených službách dodávky plynu (kategorie 
MALOODBĚRATEL do 630 MWh/rok) pro objekty Statutárního města Ostravy - Městská 
policie Ostrava pro roky 2020 - 2021, ev. č. zákazníka 2380/2019/HS, mezi Statutárním městem 
Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 Ostrava, IČO: 00845451 a společností Conte, 
spol. s. r. o se sídlem Ovocný trh 572/11, 110 00 Praha - Staré Město, IČO: 00565342, 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 3 
Udělení p ředchozího souhlasu s nabytím dar ů do vlastnictví právnické 
osoby Dětské centrum Dome ček, příspěvková organizace, 
IČO 00631956, se sídlem Jedli čkova 1025/5, 700 30 Ostrava - Záb řeh 
  
Usnesení číslo: 05652/RM1822/84 

(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 Dětské centrum Domeček, příspěvková organizace,  
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IČO 00631956, se sídlem Jedličkova 1025/5, 700 30 Ostrava - Zábřeh, v celkové hodnotě 
32.589,00 Kč (dle přílohy 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: 15.01.2021
 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
  

 
RM_M 4 
Předchozí souhlas rady m ěsta k nabytí nemovitosti do majetku m ěsta 
  
Usnesení číslo: 05653/RM1822/84 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 
  
1) nevydává 
  

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

• garáže, stojící na pozemku parc. č. 2403/6 v k. ú. Martinov ve Slezsku, pro městský 
obvod Martinov 

  
 

RM_M 5 
Přijetí Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu „En ergetické úspory 
MNO - zateplení objektu stravovacích provoz ů” v rámci Opera čního 
programu Životního prost ředí 
  
Usnesení číslo: 05654/RM1822/84 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 02925/RM1822/43 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
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rozhodnout o přijetí dotace z Operačního programu Životního prostředí od poskytovatele -
Česká republika, Ministerstvo životního prostředí, se sídlem Vršovická 1442/65, 100 10 
Praha 10, IČO: 00164801 na projekt „Energetické úspory MNO - zateplení objektu stravovacích 
provozů” dle podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) č. 115D316012248 uvedeného 
v příloze č. 1 předloženého materiálu a Podmínek poskytnutí dotace uvedených v příloze č. 2 
předloženého materiálu 

  
2) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 27.01.2021
 vedoucí odboru strategického rozvoje 
  

 
RM_M 6 
Příkazní smlouva na organizaci a zajišt ění provozu parkovací plochy 
P+R Hlučínská 
  
Usnesení číslo: 05655/RM1822/84 

(zn.předkl.) 
09 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření Příkazní smlouvy na organizaci a zajištění provozu parkovací plochy P+R Hlučínská 
s firmou Ostravské komunikace, a.s. se sídlem Novoveská 1266/25, Mariánské Hory, 709 00 
Ostrava, IČO 25396544, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s úpravou 

  
 

RM_M 7 
Návrh na souhlasy ke stavbám na pozemcíc h v katastrálním území obce 
Ostrava, jako vlastníka sousedních nemovitostí 
  
Usnesení číslo: 05656/RM1822/84 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
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  a) jako vlastník sousední nemovitosti (statutární město Ostrava vlastní pozemek parc. č. 1448/4 -
ostatní plocha, v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava) s umístěním a realizací stavby „Stavební úpravy 
objektu p. č. 1071/46”, na pozemku parc. č. 1071/46 - zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. 
Vítkovice, obec Ostrava, pro žadatele stavby: VÍTKOVICE a.s., se sídlem Vítkovice 3020, 
703 00 Ostrava- Vítkovice, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

b) jako vlastník sousedních nemovitostí (statutární město Ostrava vlastní pozemek 
parc. č. 2135/3 - ostatní plocha a pozemek parc. č. 3265/10 - ostatní plocha, k. ú. Radvanice, 
obec Ostrava) s umístěním a realizací stavby „Přístavba dílny” na pozemku parc. č. 2134 -
ostatní plocha, k. ú. Radvanice, obec Ostrava, pro žadatele stavby: DKJG systém a.s., se sídlem 
Hrabákova 1861/1, 702 00 Ostrava, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

c) jako vlastník sousedních nemovitostí (statutární město Ostrava vlastní pozemek 
parc. č. 4625/6 - ostatní plocha a parc. č. 4625/7 - ostatní plocha, k. ú. Pustkovec, obec Ostrava) 
s umístěním a realizací stavby „Ostrava - Pustkovec 4800/8, NN” na pozemcích parc. č. 4789/1 -
zahrada, parc. č. 4789/2 - zahrada, parc. č. 4789/3 - zahrada, parc. č. 4785 - zahrada 
a parc. č. 4753 - ostatní plocha, k. ú. Pustkovec, obec Ostrava, pro žadatele stavby: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

d) jako vlastník sousední nemovitosti (statutární město Ostrava vlastní pozemek parc. č. 1801/16 
- ostatní plocha, k. ú. Poruba, obec Ostrava) s umístěním a realizací stavby „Novostavba RD 
Orlando 5” na pozemcích parc. č. 1801/23 - orná půda a parc. č. 1801/72 - orná půda, k. ú. 
Poruba, obec Ostrava, pro žadatele stavby: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  
2) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. René Bartoš, T: 22.01.2021
 vedoucí odboru hospodářské správy 
  
3) zmocňuje 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. René Bartoš, T: 22.01.2021
 vedoucí odboru hospodářské správy 
  

 
  



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  
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RM_M 8 
Návrh: na úpravu „podmínek Programu na zachování a obnovu 
kulturních památek a významných m ěstských staveb” v četně jejich 
vyhlášení a „Výzvy č. 1 - Městské domy a industriální d ědictví” 
pro rok 2021 a její vyhlášení 
  
Usnesení číslo: 05657/RM1822/84 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

schválit úpravu podmínek Programu na zachování a obnovu kulturních památek a významných 
městských staveb - dle přílohy č. 3 předloženého materiálu Výzvu č. 1 - Městské domy 
a industriální dědictví s úpravou 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o vyhlášení podmínek Programu na zachování a obnovu kulturních památek 
a významných městských staveb - dle přílohy č. 3 předloženého materiálu s úpravou 

  
3) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

schválit Výzvu č. 1 - Městské domy a industriální dědictví - dle přílohy č. 4 předloženého 
materiálu 

  
4) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o vyhlášení Výzvy č. 1 - Městské domy  industriální dědictví - dle přílohy č. 4 
předloženého materiálu 

  
  



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  
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5) ukládá 
  

náměstkyni primátora Mgr. Zuzaně Bajgarové 
předložit zastupitelstvu města ke schválení bod 1) a 3) tohoto usnesení a k rozhodnutí bod 2) 
a 4)  tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. arch. Cyril Vltavský, MPA, T: 27.01.2021
 vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu 
  

 
RM_M 9 
Návrh na uzav ření dodatku č. 1 ke smlouv ě o dílo č. 1700/2020/OI/VZ 
  
Usnesení číslo: 05658/RM1822/84 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, ev. č. 1700/2020/OI/VZ jehož předmětem je změna 
rozsahu plnění a snížení ceny díla na částku 14.269.011,48 Kč bez DPH se zhotovitelem: 

JANKOSTAV s.r.o. 

se sídlem: Štěpaňákova714/31, 719 00 Ostrava 

IČO:    25855581 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu  

  
 

RM_M 10 
Žádosti o bezplatné poskytnutí informací na základ ě žádostí dle zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném p řístupu k informacím, ve zn ění 
pozdějších p ředpis ů 
  
Usnesení číslo: 05659/RM1822/84 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 
  
1) bere na vědomí 
  

žádosti o to, aby při vyřizování žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů č. j. SMO/705011/20/LPO/Dav dle přílohy 
č. 1 předloženého materiálu a č. j. SMO/705012/20/LPO/Dav dle přílohy č. 2 předloženého 
materiálu byly těmito žádostmi požadované informace poskytnuty žadateli bez požadování 
úhrady nákladů spojených s jejich vyřízením ve smyslu § 17 uvedeného zákona  



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  
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2) rozhodla 
  

z důvodů uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu nevyhovět žádostem 
poskytnout informace na základě žádostí o informace uvedených v bodě 1) 
usnesení bez požadování úhrady nákladů spojených s jejich vyřízením ve smyslu § 17 zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

  
3) ukládá 
  

Magistrátu města Ostravy prostřednictvím odboru legislativního a právního 
o rozhodnutí dle bodu 2) usnesení vyrozumět žadatele 

  
 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, MPA, T: 19.01.2021
 vedoucí odboru legislativního a právního 
  

 
RM_M 11 
Informace o vy řízení dotazu člena zastupitelstva m ěsta 
Mgr. Václava Kubína, vzneseného na 18. zasedání zastupitelstva m ěsta 
dne 11. 11. 2020 
  
Usnesení číslo: 05660/RM1822/84 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 
  
1) bere na vědomí 
  

informaci o vyřízení dotazu člena zastupitelstva města Mgr. Václava Kubína, vzneseného
na 18. zasedání zastupitelstva města dne 11.11.2020 

  
2) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, MPA, T: 27.01.2021
 vedoucí odboru legislativního a právního 
  

 
  



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  
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RM_M 12 
Návrh na nové složení odborné pracovní skupiny (byt ový fond v lokalit ě 
Bedřiška) 
  
Usnesení číslo: 05661/RM1822/84 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) odvolává 
  

členy odborné pracovní skupiny týkající se bytového fondu v lokalitě Bedřiška a to: 
Ing Kamila Stračánka a Mgr. Patrika Hujduse 

  
2) jmenuje 
  

nové členy odborné pracovní skupiny týkající se bytového fondu v lokalitě Bedřiška takto: 
Ing. Jana Pravňanského, Ph.D., specialistu pro bytový fond ve vlastnictví města, odbor 
majetkový MMO, 
Jiřího Vávru, starostu MOb Mariánské Hory a Hulváky 

  
 

RM_M 13 
Návrh na uzav ření dodatku č. 2 ke smlouv ě o dodávce médií 
a poskytování služeb spojených s nájmem nebytových prostor 
  
Usnesení číslo: 05662/RM1822/84 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě ev. č. 0149/2011/MJ ze dne 31. 1. 2011 ve znění 
Dodatku č. 1 ze dne 20. 12. 2016 o dodávce médií a poskytování služeb spojených s nájmem 
nebytových prostor mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. 8, 702 00 
Ostrava, IČO 00845451 a společností CREAM Real Estate, s.r.o., Nuselská 262/34, Nusle, 
Praha 4, IČO 27790380 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 14 
Návrh na uzav ření nájemní smlouvy na pronájem pozemk ů včetně 
stavby č. p. 3177 vše v k. ú. Martinov ve Slezsku, obec Ost rava 
  
Usnesení číslo: 05663/RM1822/84 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 
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 1) rozhodla 
  

na straně pronajímatele o uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemků v k. ú. Martinov 
ve Slezsku, obec Ostrava, a to: 
parc. č. 2424/1 – ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha 
parc. č. 2424/2 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba Martinov, č. p. 3177, 
obč. vyb. 
parc. č. 2424/3 – ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha 
parc. č. 2424/4 – ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha 

s nájemcem Maratón klub Seitl Ostrava z. s. 
se sídlem: Gen. Sochora 1206/13, Poruba, 708 00 Ostrava 
IČO: 661 81 062 

na dobu určitou do 31. 12. 2021, za nájemné ve výši 21 734 Kč/rok 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu s úpravou 

  
 

RM_M 15 
Návrh na poskytnutí ú čelové neinvesti ční dotace Českému svazu 
bojovník ů za svobodu, z rozpo čtu statutárního m ěsta Ostravy 
pro rok 2021 
  
Usnesení číslo: 05664/RM1822/84 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy ve výši 
50.000,- Kč Českému svazu bojovníků za svobodu, se sídlem Legerova 1854/22, PSČ 120 00 
Praha - Nové Město, IČO: 00442755,  na  úhradu nájmu a  dalších služeb 
spojených  s  užíváním kancelářských prostor v roce 2021  Oblastním výborem Českého svazu 
bojovníků za svobodu gen. Mikuláše Končického  Ostrava,  náměstí Svatopluka Čecha 732/1, 
702 00 Ostrava - Přívoz 

  
2) rozhodla 
  

o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu 
statutárního města Ostravy  mezi  statutárním městem Ostrava,  Prokešovo nám. 8, 729 30 
Ostrava, IČO: 00845451,  a Českým svazem bojovníků za svobodu, se sídlem 
Legerova 1854/22, PSČ 120 00 Praha - Nové Město, IČO: 00442755, dle přílohy  č. 2 
předloženého materiálu 

  
 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  
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RM_M 16 
Volba p řísedících Okresního soudu v Ostrav ě 
  
Usnesení číslo: 05665/RM1822/84 

(zn.předkl.) 
21 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem na zvolení stávajících přísedících 

• paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, trvalý pobyt 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, navržené Mgr. Radimem Babincem 
(hnutí ANO 2011), 
 

• paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, trvalý pobyt xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
navržené Mgr. Radimem Babincem (hnutí ANO 2011), 
 

• paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, trvalý pobyt xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
navržené Mgr. Radimem Babincem (hnutí ANO 2011), 
 

• paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, trvalý pobyt xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, navržené 
Mgr. Radimem Babincem (hnutí ANO 2011), 
 

• pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, trvalý pobyt xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
navrženého Ing. Martinem Juroškou, Ph.D. (KSČM), 
 

• paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, trvalý pobyt xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
navržené Mgr. Radimem Babincem (hnutí ANO 2011), 
 

• paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, trvalý pobyt xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
navržené Mgr. Radimem Babincem (hnutí ANO 2011), 
 

• paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, trvalý pobyt xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
navržené Mgr. Radimem Babincem (hnutí ANO 2011), 
 

• paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, trvalý pobyt xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
navržené Mgr. Radimem Babincem (hnutí ANO 2011), 
 

• paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, trvalý pobyt xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
navržené Mgr. Radimem Babincem (hnutí ANO 2011), 
 

• paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, trvalý pobyt xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
navržené Mgr. Radimem Babincem (hnutí ANO 2011), 
 

• paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, trvalý pobyt xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
navržené Mgr. Radimem Babincem (hnutí ANO 2011), 
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• pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, trvalý pobyt xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
navrženého Mgr. Radimem Babincem (hnutí ANO 2011), 
 

• paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, trvalý pobyt xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
navržené Mgr. Radimem Babincem (hnutí ANO 2011), 
 

• pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, trvalý pobyt xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
navrženého Mgr. Radimem Babincem (hnutí ANO 2011), 
 

• paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, trvalý pobyt xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
navržené Mgr. Radimem Babincem (hnutí ANO 2011), 
 

• pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, trvalý pobyt xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
navrženého Mgr. Radimem Babincem (hnutí ANO 2011), 
 

• paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, trvalý pobyt xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
navržené Mgr. Radimem Babincem (hnutí ANO 2011), 
 

• paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, trvalý pobyt xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
navržené Mgr. Radimem Babincem (hnutí ANO 2011), 
 

• pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, trvalý pobyt xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
navrženého Mgr. Radimem Babincem (hnutí ANO 2011), 
 

• paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, trvalý pobyt xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
navržené Mgr. Radimem Babincem (hnutí ANO 2011), 
 

• paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, trvalý pobyt xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
navržené Mgr. Radimem Babincem (hnutí ANO 2011), 
 

• pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, trvalý pobyt xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
navrženého Mgr. Radimem Babincem (hnutí ANO 2011), 
 

• pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, trvalý pobyt xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
navrženého Mgr. Radimem Babincem (hnutí ANO 2011), 
 

• paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, trvalý pobyt xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
navržené Mgr. Radimem Babincem (hnutí ANO 2011), 
 

• pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, trvalý pobyt xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
navrženého Mgr. Radimem Babincem (hnutí ANO 2011), 
 

• pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, trvalý xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
navrženého Mgr. Radimem Babincem (hnutí ANO 2011), 
 

• paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, trvalý pobyt xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
navržené Mgr. Radimem Babincem (hnutí ANO 2011), 
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• paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, trvalý pobyt xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
navržené Mgr. Radimem Babincem (hnutí ANO 2011), 
 

• pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, trvalý pobyt xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
navrženého Mgr. Radimem Babincem (hnutí ANO 2011), 
 

• paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, trvalý pobyt xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
navržené Mgr. Radimem Babincem (hnutí ANO 2011), 

za přísedící Okresního soudu v Ostravě na dobu 4 let 

  
2) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Marcela Trojáková, MPA, T: 27.01.2021
 vedoucí odboru vnitřních věcí 
  

 
RM_M 17 
Provád ěcí smlouva Enterprise se spole čností Microsoft 
  
Usnesení číslo: 05666/RM1822/84 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

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

  
 

RM_M 18 
Návrh na uzav ření nájemních smluv na pronájem byt ů v dom ě 
na ul. St řelni ční 75/8, Ostrava-Moravská Ostrava 
  
Usnesení číslo: 05667/RM1822/84 

(zn.předkl.) 
08 

  
k usnesení č. 05366/RM1822/78 
  
Rada města 
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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 dne 13. 10. 2020, nájemní smlouvy na pronájem bytů 
v intenci těchto podmínek, a to v domě č. p. 75, který je součástí pozemku parc. č. 120, zastavěná 
plocha a nádvoří, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, na ul. Střelniční č. or. 8, 
Ostrava-Moravská Ostrava, a to na dobu určitou od 1. 2. 2021 do 31. 1. 2022 s prolongací, s níže 
uvedenými žadateli a výší nájemného za m2 započitatelné podlahové plochy bytu 

Byt č. 1 (S 2.1.) o velikosti 2+kk 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
rok narození xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
s výší nájemného 150,- Kč/m2 započitatelné podlahové plochy bytu/měsíc 

Byt č. 2 (S 2.2.) o velikosti  2+kk 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
rok narození xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
s výší nájemného 161,- Kč/m2započitatelné podlahové plochy bytu/měsíc 

Byt č. 4 (S. 2.4.) o velikosti 2+kk 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
rok narození xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
s výší nájemného 126,- Kč/m2 započitatelné podlahové plochy bytu/měsíc 

Byt č. 5 (S 3.1.) o velikosti 2+kk 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
rok narození xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
s výší nájemného 139,- Kč/m2 započitatelné podlahové plochy bytu/měsíc 

Byt č. 6 (S 3.2.) o velikosti 2+kk 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
rok narození xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
s výší nájemného 185,- Kč/m2 započitatelné podlahové plochy bytu/měsíc 

Byt č. 7 (S 3.3.) o velikosti 2+kk 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
rok narození xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
s výší nájemného 145,- Kč/m2 započitatelné podlahové plochy bytu/měsíc 

Byt č. 8 (S 3.4.) o velikosti 2+kk 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
rok narození xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
s výší nájemného 141,- Kč/m2 započitatelné podlahové plochy bytu/měsíc 
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Byt č. 9 (S 4.1.) o velikosti 4+1 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
rok narození xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
s výší nájemného 152,- Kč/m2 započitatelné podlahové plochy bytu/měsíc 

Byt č.10 (S 4.2.) o velikosti 2+kk 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
rok narození xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
s výší nájemného 137,- Kč/m2 započitatelné podlahové plochy bytu/měsíc 

Byt č. 11 (S 4.3.) o velikosti 4+1 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
rok narození xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
s výší nájemného 170,- Kč/m2 započitatelné podlahové plochy bytu/měsíc 

dle důvodové zprávy a přílohy č. 2/1, 2/2, 2/4 -  2/11 předloženého materiálu 

  
2) 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 dne 13. 10. 2020, nevybrat 
žádného z uchazečů dle přílohy č. 2/3 předloženého materiálu a na straně pronajímatele 
neuzavřít nájemní smlouvu na pronájem bytu č. 3 (S 2.3.) o velikosti 2+kk v domě č. p. 75, 
který je součástí pozemku parc. č. 120, zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Moravská Ostrava, obec 
Ostrava, na ul. Střelniční č. or. 8, 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 

  
 

RM_M 19 
Obecně závazná vyhláška, kterou se m ění obecn ě závazná vyhláška 
č. 7/2018, kterou se stanoví školské ob vody základních škol z řízených 
zastupitelstvy m ěstských obvod ů statutárního m ěsta Ostravy, ve zn ění 
obecn ě závazné vyhlášky č. 2/2019 a obecn ě závazné vyhlášky 
č. 16/2019 
  
Usnesení číslo: 05668/RM1822/84 

(zn.předkl.) 
91 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
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  návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 7/2018, 
kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených zastupitelstvy městských obvodů 
statutárního města Ostravy, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 2/2019 a obecně závazné 
vyhlášky č. 16/2019 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

vydat obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 7/2018, 
kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených zastupitelstvy městských obvodů 
statutárního města Ostravy 

  
3) ukládá 
  

náměstkyni primátora Mgr. Andree Hoffmannové, Ph.D., 
předložit zastupitelstvu města ke schválení bod 2) tohoto usnesení  

  
 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 27.01.2021
 vedoucí odboru školství a sportu 
  

 
RM_M 20 
Dodatek č. 1 ke smlouv ě o sdružených službách dodávky elekt řiny 
ze sítí NN pro objekty Statutárního m ěsta Ostrava, M ěstská policie 
Ostrava pro rok 2020-2021, ev. č. zákazníka 3090/2019/HS 
  
Usnesení číslo: 05669/RM1822/84 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí NN 
pro objekty Statutárního města Ostrava, Městská policie Ostrava pro roky 2020-2021, 
ev. č. zákazníka 3090/2019/HS, mezi Statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 
702 00 Ostrava, IČO: 00845451 a společností Centropol Energy, a.s., Vaníčková 1594/1, 400 01 
Ústí nad Labem, IČO: 25458302, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 
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RM_M 21 
Úprava rozpo čtu roku 2020 
  
Usnesení číslo: 05670/RM1822/84 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

změnu závazného ukazatele - snížení neinvestičního příspěvku organizaci Zoologická zahrada 
a botanický park Ostrava, p. o., o 2 000 tis. Kč 

  
2) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

- nedaňové příjmy 
na § 3719, pol. 2324, ÚZ 111500000, ORJ 120, org. 106000000 o 221 tis. Kč (E.3.) 

- kapitálové příjmy 
na § 3326, pol. 3122, ÚZ 3326, ORJ 120, org. 9000000000 o 602 tis. Kč (E.4.) 

- neinvestiční přijaté transfery od krajů 
na pol. 4122, ÚZ 359, ORJ 120 o 15 tis. Kč (C.1.) 

- neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí 
na pol. 4152, ÚZ 112500000, ORJ 120, org. 115000000 o 329 tis. Kč (E.2.) 

- neinvestiční transfery 
na § 4357, pol. 5336, ÚZ 359, ORJ 180, org. 39 o 15 tis. Kč (C.1.) 

z v y š u j e 
- rozpočtová rezerva 
na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 602 tis. Kč (E.1.) 
                                                  o 2 000 tis. Kč (E.4.) 

- účelová rezerva na předfinancování a spolufinancování projektů 
na § 6409, pol. 5901, ÚZ 6330, ORJ 120 o 550 tis. Kč (E.2.3.) 

s n i ž u j í 

- ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 
na pol. 4116, ÚZ 35015, ORJ 120 o 90 tis. Kč (A.1.) 

- investiční přijaté transfery od krajů 
na pol. 4222, ÚZ 359, ORJ 120 o 15 tis. Kč (C.1.) 
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- neinvestiční transfery 
na § 3592, pol. 5336, ÚZ 35015, ORJ 170, org. 4241 o 90 tis. Kč (A.1.) 
na § 3741, pol. 5331, ORJ 300, org. 4270 o 2 000 tis. Kč (E.1.) 

- investiční transfery 
na § 4357, pol. 6356, ÚZ 359, ORJ 180, org. 39 o 15 tis. Kč (C.1.)  

  
3) ukládá 
  

vedoucímu odboru financí a rozpočtu 
realizovat schválené rozpočtové opatření 

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

 
RM_M 22 
Návrh na zám ěr města neprodat části pozemk ů (ul. Nákladní), návrh 
na záměr města neprodat pozemky (Žofínská), vše v k. ú. Moravs ká 
Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 05671/RM1822/84 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) nesouhlasí 
  

s návrhem na záměr města prodat 

- část pozemku parc. č. 2045/8 o výměře 37 m2, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, 
nesvěřeného městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, která je dle geometrického 
plánu č. 6184-P04/2020, vyhotoveného pro k. ú. Moravská Ostrava, nově označena 
jako pozemek parc. č. 2045/32, 
- část pozemku parc. č. 3701/1 o výměře 15 m2,  ve vlastnictví statutárního města Ostravy 
svěřené městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, která je dle geometrického 
plánu č. 6184-P04/2020, vyhotoveného pro k. ú. Moravská Ostrava, nově označena jako 
pozemek parc. č. 3701/4  

  
2) nesouhlasí 
  

s návrhem na záměr města prodat části pozemků, a to: 
- část pozemku parc. č. 214/1 o výměře 97 m2, 
- část pozemku parc. č. 214/12 o výměře 37 m2, 
- část pozemku parc. č. 214/14 o výměře 23 m2 ,  
- část pozemku parc. č. 3585/4 o výměře 3 m2, 
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ve vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřené městskému obvodu Moravská Ostrava 
a Přívoz 
- část pozemku parc. č. 3585/1 o výměře 32 m2, 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Moravská Ostrava 
a Přívoz 
vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

dle přílohy 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 23 
Žádost m ěstského obvodu Krásné Pole na projekt „Zadržení vod y 
na území m ěstského obvodu Krásné Pole - mok řad“ 
  
Usnesení číslo: 05672/RM1822/84 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o poskytnutí účelového investičního transferu z Fondu životního prostředí města 
Ostravy městskému obvodu Krásné Pole ve výši 90 % z celkových nákladů, maximálně 
však 326 700,- Kč, na projekt „Zadržení vody na území městského obvodu Krásné Pole -
mokřad“ dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se: 

- zvýší se financování na ORJ 120 

na pol. 8115, ÚZ 1030                                                    o                327 tis. Kč 

- zvýší se investiční převody mezi statutárním městem a městskými obvody - výdaje 

na § 6330, pol. 6363, ÚZ 1030, ORJ 120, ORG 618      o                327 tis. Kč 
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 u městského obvodu Krásné Pole 

- zvýší se investiční převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4251, ÚZ 1030, ORG 618                      o                327 tis. Kč 

- zvýší se kapitálové výdaje 

na § 3xxx, pol. 6xxx, ÚZ 1030, ORG 1800026000000            o       327 tis. Kč 

  
3) ukládá 
  

vedoucímu odboru financí a rozpočtu 
realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

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

 
RM_M 24 
Návrh na poskytnutí jednoletých neinvesti čních ú čelových dotací 
pro rok 2021 v oblastech sociální pé če a protidrogové prevence 
  
Usnesení číslo: 05673/RM1822/84 

(zn.předkl.) 
86 

  
k usnesení č. 2414/ZM1418/37 
k usnesení č. 1075/ZM1822/16 
k usnesení č. 1181/ZM1822/19 
k usnesení č. 1228/ZM1822/19 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
 
rozhodnout o: 
- poskytnutí jednoletých neinvestičních účelových dotací v oblasti sociální péče pro rok 2021 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

- uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí jednoletých neinvestičních účelových dotací 
v oblasti sociální péče pro rok 2021 dle návrhu uvedeného v příloze č. 6 předloženého materiálu 
se subjekty zabezpečujícími sociální služby uvedenými v příloze č. 1 předloženého materiálu 
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- uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí jednoletých neinvestičních účelových dotací 
v oblasti sociální péče pro rok 2021 dle návrhu uvedeného v příloze č. 7 předloženého materiálu 
se subjekty zabezpečujícími související aktivity uvedenými v příloze č. 1 předloženého 
materiálu 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o: 
- neposkytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti sociální péče pro rok 2021 
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu z důvodu, které jsou ve vztahu k jednotlivým žadatelům 
uvedeny v téže příloze 

  
3) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o: 
- poskytnutí jednoletých neinvestičních účelových dotací v oblasti protidrogové prevence 
pro rok 2021 dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

- uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí jednoletých neinvestičních účelových dotací 
v oblasti protidrogové prevence pro rok 2021 dle návrhu uvedeného v příloze č. 6 předloženého 
materiálu se subjekty zabezpečujícími sociální služby uvedenými v příloze č. 4 předloženého 
materiálu 

- uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí jednoletých neinvestičních účelových dotací 
v oblasti protidrogové prevence pro rok 2021 dle návrhu uvedeného v příloze č. 7 předloženého 
materiálu se subjekty zabezpečujícími související aktivity uvedenými v příloze č. 4 
předloženého materiálu 

  
4) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se: 

- s n í ž u j í  běžné výdaje 
§ 4351, pol. 5909, ÚZ 7301, ORJ 180        o                 37 528 tis. Kč 

§ 4349, pol. 5909, ÚZ 7400, ORJ 180        o                  2 725 tis. Kč 
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- z v y š u j í 
 
neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím v ORJ 180 
§ 4311, pol. 5221, ÚZ 7301            o                   2 373 tis. Kč 
             pol. 5222, ÚZ 7301            o                   1 190 tis. Kč     
             pol. 5223, ÚZ 7301            o                   1 186 tis. Kč 
§ 4344, pol. 5221, ÚZ 7301            o                   1 045 tis. Kč 
             pol. 5223, ÚZ 7301            o                      790 tis. Kč 
§ 4350, pol. 5221, ÚZ 7301            o                      389 tis. Kč 
§ 4351, pol. 5221, ÚZ 7301            o                   3 233 tis. Kč 
§ 4354, pol. 5222, ÚZ 7301            o                      190 tis. Kč 
§ 4356, pol. 5221, ÚZ 7301            o                      890 tis. Kč 
             pol. 5222, ÚZ 7301            o                   1 869 tis. Kč 
             pol. 5223, ÚZ 7301            o                   2 125 tis. Kč 
§ 4357, pol. 5221, ÚZ 7301            o                   1 545 tis. Kč 
§ 4359, pol. 5222, ÚZ 7301            o                      330 tis. Kč 
             pol. 5223, ÚZ 7301            o                      282 tis. Kč 
§ 4371, pol. 5221, ÚZ 7301            o                   1 627 tis. Kč 
             pol. 5222, ÚZ 7301            o                   2 040 tis. Kč 
             pol. 5223, ÚZ 7301            o                   1 240 tis. Kč 
§ 4372, pol. 5221, ÚZ 7301            o                      435 tis. Kč 
             pol. 5222, ÚZ 7301            o                      176 tis. Kč 
§ 4374, pol. 5222, ÚZ 7301            o                      627 tis. Kč 
             pol. 5223, ÚZ 7301            o                      834 tis. Kč 
§ 4375, pol. 5221, ÚZ 7301            o                   1 190 tis. Kč 
             pol. 5222, ÚZ 7301            o                      725 tis. Kč 
             pol. 5223, ÚZ 7301            o                   1 240 tis. Kč 
§ 4376, pol. 5222, ÚZ 7301            o                      230 tis. Kč 
§ 4377, pol. 5221, ÚZ 7301            o                     104 tis. Kč 
             pol. 5222, ÚZ 7301            o                      450 tis. Kč 
§ 4378, pol. 5221, ÚZ 7301            o                      950 tis. Kč 
             pol. 5222, ÚZ 7301            o                   3 070 tis. Kč 
             pol. 5223, ÚZ 7301            o                      370 tis. Kč 
§ 4379, pol. 5221, ÚZ 7301            o                   1 525 tis. Kč 
             pol. 5222, ÚZ 7301            o                   3 089 tis. Kč 
             pol. 5223, ÚZ 7301            o                      169 tis. Kč 

-    z v y š u j í  se 
 
neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím v ORJ 180 
§ 4312, pol. 5222, ÚZ 7400            o                 754 tis. Kč 
§ 4349, pol. 5221, ÚZ 7400            o                 974 tis. Kč 
§ 4376, pol. 5222, ÚZ 7400            o                 292 tis. Kč    
             pol. 5223, ÚZ 7400            o                 300 tis. Kč 
§ 4378, pol. 5222, ÚZ 7400            o                 405 tis. Kč 
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5) ukládá 
  

náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D., 
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí a schválení návrhy uvedené v bodech 1) až 4) 
tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Mgr. Zdeněk Živčák, MPA, T: 27.01.2021
 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
  

 
RM_M 25 
Návrh na souhlas s umíst ěním inženýrské sít ě do pozemku ve vlastnictví 
SMO, návrh na uzav ření smlouvy o budoucí smlouv ě o zřízení věcného 
břemene pro spole čnost GasNet, s.r.o. a návrh na uzav ření nájemní 
smlouvy se spole čností MEDIA HOME s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 05674/RM1822/84 

(zn.předkl.) 
08 

 Rada města 

 1) souhlasí 
  

s umístěním VTL plynovodu do pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 2046/3 - ostatní plocha, zeleň, 
v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava, 

pro: 

MEDIA HOME s.r.o. 
se sídlem: Radlická 520/117, Jinonice, 158 00 Praha 5 
IČO: 01950665 

v rámci stavby „Oprava a optimalizace VTL plynovodu, ul. Slavíkova, Ostrava”, 
dle katastrálního situačního výkresu, který je přílohou č. 1/2 předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
  

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

parc. č. 2046/3 - ostatní plocha, zeleň, 
v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava, s budoucím oprávněným: 

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

MEDIA HOME s.r.o. 
se sídlem: Radlická 520/117, Jinonice, 158 00 Praha 5, jako investor 
IČO: 019 50 665 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
3) rozhodla 
  

na straně pronajímatele 
o uzavření nájemní smlouvy na část pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostrava, 
parc. č. 2046/3, ost. plocha - zeleň, o výměře 102 m2, v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava 
(ul. Slavíkova) 
se společností 
MEDIA HOME s.r.o. 
se sídlem: Radlická 520/117, Jinonice, 158 00 Praha 5 
IČO: 019 50 665 
za účelem vybudování a provozování VTL plynovodu v rámci realizace stavby „Oprava 
a optimalizace VTL plynovodu, ul. Slavíkova, Ostrava”, za nájemné ve výši 90,- Kč/m2/rok, 
tj. 9.180,- Kč/rok, na dobu určitou, nejdéle však do 30. 6. 2024, 
dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 26 
Úprava rozpo čtu roku 2021 
  
Usnesení číslo: 05675/RM1822/84 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

- běžné výdaje 
na § 1014, pol. 5139, ÚZ 1014, ORJ 130, org. 4271 o 29 tis. Kč (B.1.) 
(C.2.) na ORJ 135, § 6171, pol. 5011, ÚZ 109517018, org. 123000000 o 357 tis. Kč 
                                           pol. 5021, ÚZ 109517018, org. 123000000 o 43 tis. Kč 
                                           pol. 5031, ÚZ 109517018, org. 123000000 o 89 tis. Kč 
                                           pol. 5032, ÚZ 109517018, org. 123000000 o 32 tis. Kč  
                                           pol. 5011, ÚZ 109117017, org. 123000000 o 63 tis. Kč 
                                           pol. 5021, ÚZ 109117017, org. 123000000 o 8 tis. Kč 
                                           pol. 5031, ÚZ 109117017, org. 123000000 o 16 tis. Kč 
                                           pol. 5032, ÚZ 109117017, org. 123000000 o 8 tis. Kč  
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         na ORJ 130, § 3639, pol. 5173, ÚZ 109517018, org. 123000000 o 26 tis. Kč 
                                                            ÚZ 109117017, org. 123000000 o 5 tis. Kč 
(C.4.) na ORJ 130, § 3299, pol. 5173, ÚZ 103533063, org. 117000000 o 26 tis. Kč 
                                                             ÚZ 103133063, org. 117000000 o 3 tis. Kč 
                                                             ÚZ 103107609, org. 117000000 o 2 tis. Kč 
                                            pol. 5173, ÚZ 103533063, org. 117000001 o 3 tis. Kč 
                                                             ÚZ 103133063, org. 117000001 o 1 tis. Kč 
                                                             ÚZ 103107609, org. 117000001 o 1 tis. Kč       
                                            pol. 5162, ÚZ 103533063, org. 117000001 o 5 tis. Kč 
                                                             ÚZ 103133063, org. 117000001 o 1 tis. Kč 
                                                             ÚZ 103107609, org. 117000001 o 1 tis. Kč    
          na ORJ 135, § 3299, pol. 5011, ÚZ 103533063, org. 117000000 o 595 tis. Kč 
                                                             ÚZ 130133063, org. 117000000 o 70 tis. Kč 
                                                             ÚZ 103107609, org. 117000000 o 35 tis. Kč 
                                            pol. 5021, ÚZ 103533063, org. 117000000 o 26 tis. Kč 
                                                             ÚZ 130133063, org. 117000000 o 3 tis. Kč 
                                                             ÚZ 103107609, org. 117000000 o 2 tis. Kč 
                                            pol. 5031, ÚZ 103533063, org. 117000000 o 148 tis. Kč 
                                                             ÚZ 130133063, org. 117000000 o 18 tis. Kč 
                                                             ÚZ 103107609, org. 117000000 o 9 tis. Kč 
                                            pol. 5032, ÚZ 103533063, org. 117000000 o 54 tis. Kč 
                                                             ÚZ 130133063, org. 117000000 o 7 tis. Kč 
                                                             ÚZ 103107609, org. 117000000 o 4 tis. Kč 
                                            pol. 5424, ÚZ 103533063, org. 117000000 o 26 tis. Kč 
                                                             ÚZ 130133063, org. 117000000 o 3 tis. Kč 
                                                             ÚZ 103107609, org. 117000000 o 2 tis. Kč 
                                            pol. 5011, ÚZ 103533063, org. 117000001 o 85 tis. Kč 
                                                             ÚZ 130133063, org. 117000001 o 10 tis. Kč 
                                                             ÚZ 103107609, org. 117000001 o 5 tis. Kč 
                                            pol. 5021, ÚZ 103533063, org. 117000001 o 26 tis. Kč 
                                                             ÚZ 130133063, org. 117000001 o 3 tis. Kč 
                                                             ÚZ 103107609, org. 117000001 o 2 tis. Kč 
                                            pol. 5031, ÚZ 103533063, org. 117000001 o 22 tis. Kč 
                                                             ÚZ 130133063, org. 117000001 o 3 tis. Kč 
                                                             ÚZ 103107609, org. 117000001 o 2 tis. Kč 
                                            pol. 5032, ÚZ 103533063, org. 117000001 o 8 tis. Kč 
                                                             ÚZ 130133063, org. 117000001 o 1 tis. Kč 
                                                             ÚZ 103107609, org. 117000001 o 1 tis. Kč 
          na ORJ 140, § 3299, pol. 5019, ÚZ 103533063, org. 117000000 o 34 tis. Kč 
                                                             ÚZ 130133063, org. 117000000 o 4 tis. Kč 
                                                             ÚZ 103107609, org. 117000000 o 2 tis. Kč 
                                            pol. 5039, ÚZ 103533063, org. 117000000 o 17 tis. Kč 
                                                             ÚZ 130133063, org. 117000000 o 2 tis. Kč 
                                                             ÚZ 103107609, org. 117000000 o 1 tis. Kč 
                                            pol. 5173, ÚZ 103533063, org. 117000000 o 132 tis. Kč 
                                                             ÚZ 130133063, org. 117000000 o 16 tis. Kč 
                                                             ÚZ 103107609, org. 117000000 o 8 tis. Kč 
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                            pol. 5164, ÚZ 103533063, org. 117000000 o 13 tis. Kč 
                                                             ÚZ 130133063, org. 117000000 o 2 tis. Kč 
                                                             ÚZ 103107609, org. 117000000 o 1 tis. Kč 
                                            pol. 5136, ÚZ 103533063, org. 117000001 o 5 tis. Kč 
                                                             ÚZ 130133063, org. 117000001 o 1 tis. Kč 
                                                             ÚZ 103107609, org. 117000001 o 1 tis. Kč 
                                            pol. 5164, ÚZ 103533063, org. 117000001 o 9 tis. Kč 
                                                             ÚZ 130133063, org. 117000001 o 1 tis. Kč 
                                                             ÚZ 103107609, org. 117000001 o 1 tis. Kč 
                                            pol. 5167, ÚZ 103533063, org. 117000001 o 17 tis. Kč 
                                                             ÚZ 130133063, org. 117000001 o 2 tis. Kč 
                                                             ÚZ 103107609, org. 117000001 o 1 tis. Kč 
                                            pol. 5175, ÚZ 103533063, org. 117000001 o 14 tis. Kč 
                                                             ÚZ 130133063, org. 117000001 o 2 tis. Kč 
                                                             ÚZ 103107609, org. 117000001 o 1 tis. Kč 
(C.5.) na ORJ 130, § 3299, pol. 5162, ÚZ 103533063, org. 108000001 o 5 tis. Kč 
                                                             ÚZ 103133063, org. 108000001 o 1 tis. Kč 
                                                             ÚZ 103103639, org. 108000001 o 1 tis. Kč 
          na ORJ 135, § 3299, pol. 5011, ÚZ 103533063, org. 108000000 o 716 tis. Kč 
                                                             ÚZ 103133063, org. 108000000 o 85 tis. Kč 
                                                             ÚZ 103103639, org. 108000000 o 43 tis. Kč 
                                            pol. 5031, ÚZ 103533063, org. 108000000 o 178 tis. Kč 
                                                             ÚZ 103133063, org. 108000000 o 21 tis. Kč 
                                                             ÚZ 103103639, org. 108000000 o 11 tis. Kč 
                                            pol. 5032, ÚZ 103533063, org. 108000000 o 65 tis. Kč 
                                                             ÚZ 103133063, org. 108000000 o 8 tis. Kč 
                                                             ÚZ 103103639, org. 108000000 o 4 tis. Kč 
                                            pol. 5021, ÚZ 103533063, org. 108000000 o 302 tis. Kč 
                                                             ÚZ 103133063, org. 108000000 o 36 tis. Kč 
                                                             ÚZ 103103639, org. 108000000 o 18 tis. Kč 
                                            pol. 5424, ÚZ 103533063, org. 108000000 o 33 tis. Kč 
                                                             ÚZ 103133063, org. 108000000 o 4 tis. Kč 
                                                             ÚZ 103103639, org. 108000000 o 2 tis. Kč 
                                            pol. 5011, ÚZ 103533063, org. 108000001 o 17 tis. Kč 
                                                             ÚZ 103133063, org. 108000001 o 2 tis. Kč 
                                                             ÚZ 103103639, org. 108000001 o 1 tis. Kč 
                                            pol. 5031, ÚZ 103533063, org. 108000001 o 5 tis. Kč 
                                                             ÚZ 103133063, org. 108000001 o 1 tis. Kč 
                                                             ÚZ 103103639, org. 108000001 o 1 tis. Kč 
                                            pol. 5032, ÚZ 103533063, org. 108000001 o 2 tis. Kč 
                                                             ÚZ 103133063, org. 108000001 o 1 tis. Kč 
                                                             ÚZ 103103639, org. 108000001 o 1 tis. Kč 
                                            pol. 5021, ÚZ 103533063, org. 108000001 o 9 tis. Kč 
                                                             ÚZ 103133063, org. 108000001 o 1 tis. Kč 
                                                             ÚZ 103103639, org. 108000001 o 1 tis. Kč 
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 na ORJ 140, § 3299, pol. 5164, ÚZ 103533063, org. 108000001 o 12 tis. Kč 
                                                             ÚZ 103133063, org. 108000001 o 2 tis. Kč 
                                                             ÚZ 103103639, org. 108000001 o 1 tis. Kč 
                                            pol. 5166, ÚZ 103533063, org. 108000001 o 85 tis. Kč 
                                                             ÚZ 103133063, org. 108000001 o 10 tis. Kč 
                                                             ÚZ 103103639, org. 108000001 o 5 tis. Kč 
                                            pol. 5167, ÚZ 103533063, org. 108000001 o 102 tis. Kč 
                                                             ÚZ 103133063, org. 108000001 o 12 tis. Kč 
                                                             ÚZ 103103639, org. 108000001 o 6 tis. Kč 
                                            pol. 5168, ÚZ 103533063, org. 108000001 o 85 tis. Kč 
                                                             ÚZ 103133063, org. 108000001 o 10 tis. Kč 
                                                             ÚZ 103103639, org. 108000001 o 5 tis. Kč 
                                            pol. 5169, ÚZ 103533063, org. 108000001 o 7 tis. Kč 
                                                             ÚZ 103133063, org. 108000001 o 1 tis. Kč 
                                                             ÚZ 103103639, org. 108000001 o 1 tis. Kč 
                                            pol. 5172, ÚZ 103533063, org. 108000001 o 913 tis. Kč 
                                                             ÚZ 103133063, org. 108000001 o 108 tis. Kč 
                                                             ÚZ 103103639, org. 108000001 o 54 tis. Kč 
                                            pol. 5175, ÚZ 103533063, org. 108000001 o 4 tis. Kč 
                                                             ÚZ 103133063, org. 108000001 o 1 tis. Kč 
                                                             ÚZ 103103639, org. 108000001 o 1 tis. Kč 
(E.1.) na ORJ 200, § 5213, pol. 5131 o 50 tis. Kč 
                                            pol. 5133 o 500 tis. Kč 
                                            pol. 5139 o 500 tis. Kč 
                                            pol. 5169 o 300 tis. Kč 
(E.2.) na § 3392, pol. 5901, ORJ 160 o 4 000 tis. Kč 
          na § 3421, pol. 5901, ÚZ 7105, ORJ 160 o 500 tis. Kč 
          na § 3299, pol. 5901, ÚZ 7113, ORJ 140 o 4 000 tis. Kč 
          na § 3419, pol. 5901, ÚZ 7104, ORJ 161 o 1 500 tis. Kč 

- kapitálové výdaje 
(C.1.) na ORJ 230, § 2321, pol. 6121, org. 7316 o 363 tis. Kč 
                                                             org. 7470 o 605 tis. Kč 
                                                             org. 7370 o 85 tis. Kč 
                                                             org. 7371 o 199 tis. Kč 
                                                             org. 7373 o 64 tis. Kč 
                                                             org. 7400 o 558 tis. Kč 
                                                             org. 7384 o 36 tis. Kč 
                                                             org. 7401 o 11 tis. Kč 
na § 2219, pol. 6122, ORJ 100 o 169 tis. Kč (C.3.) 

z v y š u j e 

- financování 
na pol. 8115, ÚZ 1014, ORJ 120 o 29 tis. Kč (B.1.) 
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s n i ž u j í 

- běžné výdaje 
na § 3639, pol. 5901, ORJ 260, org. 123000000 o 647 tis. Kč (C.2.) 
na § 2229, pol. 5169, ORJ 100 o 169 tis. Kč (C.3.) 
na § 3299, pol. 5901, ORJ 140, org. 117000000 o 1 500 tis. Kč (C.4.) 
na § 3299, pol. 5901, ORJ 140, org. 108000000 o 3 000 tis. Kč (C.5.) 
na § 5213, pol. 5903, ORJ 200 o 1 350 tis. Kč (E.1.) 

- kapitálové výdaje 
(C.1.) na ORJ 230, § 2321, pol. 6121, org. 7395 o 363 tis. Kč 
                                                             org. 7233 o 605 tis. Kč 
                                                             org. 7399 o 470 tis. Kč 
                                                             org. 7342 o 483 tis. Kč 

s n i ž u j e 

- rozpočtová rezerva 
na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 10 000 tis. Kč 

  
2) ukládá 
  

vedoucímu odboru financí a rozpočtu 
realizovat schválené rozpočtové opatření 

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

 
RM_M 27 
Návrh na zám ěr města neprodat část pozemku p. p. č. 555/162 v k. ú. 
Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 05676/RM1822/84 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) nesouhlasí 
  

s návrhem na záměr města prodat 

- část pozemku p. p. č. 555/162 o výměře 70  m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného městskému obvodu, dle zákresu ve snímku, 
který je přílohou č. 1/1 předloženého materiálu 
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2) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 27.01.2021
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 28 
Udělení p ředchozího souhlasu s nabytím dar ů do vlastnictví právnické 
osoby M ěstská nemocnic e Ostrava, p říspěvková organizace, 
IČO  0635162, se sídlem Nemocni ční 898/20a, 728 80 Ostrava - Moravská 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 05677/RM1822/84 

(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 daru 
do vlastnictví právnické osoby Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, 
IČO 00635162, se sídlem Nemocniční 898/20a, 728 80 Ostrava - Moravská Ostrava, v celkové 
výši 20 088,00 Kč (příloha č. 1 předloženého materiálu) 

  
2) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Mgr. Zdeněk Živčák, MPA, T: 15.01.2021
 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
  

 
RM_M 29 
Dodate čné poskytnutí ú čelového neinvesti čního p říspěvku z Fondu 
pro děti ohrožené zne čištěním ovzduší na ozdravné pobyty d ětí 
ostravských škol z Programu 2020/2021 
  
Usnesení číslo: 05678/RM1822/84 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 
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 1) rozhodla 
  

o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku z Fondu pro děti ohrožené znečištěním 
ovzduší v celkové výši 960 000 Kč příspěvkové organizaci zřízené městským 
obvodem statutárního města Ostravy dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu

  
 

RM_M 30 
Návrh na uzav ření dodatk ů ke smlouvám 
  
Usnesení číslo: 05679/RM1822/84 

(zn.předkl.) 
86 

  
k usnesení č. 04271/RM1822/63 
k usnesení č. 05208/RM1822/76 
k usnesení č. 05245/RM1822/77 
  
Rada města 
  
1) bere na vědomí 
  

žádost společnosti - Centrum sociálních služeb Ostrava, o. p. s., Jahnova 867/12, 
709 00  Ostrava - Mariánské Hory, IČO 28659392 dle přílohy č. 2, a shledává důvody tam 
uvedené za okolnosti vylučující odpovědnost za prodlení s plněním předmětu Smlouvy 
na zajištění a realizaci akreditovaných vzdělávacích kurzů, ev. č. 1786/2020/SVZ/VZ, 
vše v souladu s čl. XIII., bodu 19 uvedené smlouvy  

  
2) bere na vědomí 
  

žádost společnosti - Centrum sociálních služeb Ostrava, o. p. s., Jahnova 867/12, 
709 00  Ostrava - Mariánské Hory, IČO 28659392 dle přílohy č. 9, a shledává důvody tam 
uvedené za okolnosti vylučující odpovědnost za prodlení s plněním předmětu 
Smlouvy  na  poskytnutí specifických vzdělávacích akreditovaných kurzů, 
ev. č. 1791/2020/SVZ/VZ, vše v souladu s čl. XIII., bodu 18 uvedené smlouvy 

  
3) rozhodla 
  

o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě na zajištění a realizaci akreditovaných vzdělávacích kurzů –
oblast Domácí násilí, ev. č. 1786/2020/SVZ/VZ, se společností Centrum sociálních služeb 
Ostrava, o. p. s., se sídlem: Jahnova 867/12, 709 00  Ostrava - Mariánské Hory, IČO: 28659392, 
a to dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 
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4) rozhodla 
  

o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě na zajištění a realizaci akreditovaných vzdělávacích kurzů, 
ev. č. 1787/2020/SVZ/VZ – oblast Bezdomovectví, se společností Centrum sociálních služeb 
Ostrava, o. p. s., se sídlem: Jahnova 867/12, 709 00  Ostrava - Mariánské Hory, IČO: 28659392, 
a to dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  
5) rozhodla 
  

o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě na zajištění a realizaci akreditovaných vzdělávacích kurzů, 
ev. č. 1788/2020/SVZ/VZ – oblast Dluhová problematika, se společností Centrum sociálních 
služeb Ostrava, o. p. s., se sídlem: Jahnova 867/12, 709 00  Ostrava - Mariánské Hory, 
IČO: 28659392, a to dle přílohy č. 7 předloženého materiálu 

  
6) rozhodla 
  

o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě na poskytnutí specifických vzdělávacích akreditovaných 
kurzů, ev. č. 1791/2020/SVZ/VZ – vzdělávací kurzy z oblasti Sociální ochrany, se společností 
Centrum sociálních služeb Ostrava, o. p. s., se sídlem: Jahnova 867/12, 709 00  Ostrava -
Mariánské Hory, IČO: 28659392, a to dle přílohy č. 10 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 31 
Návrh na poskytnutí investi ční účelové dotace z rozpo čtu m ěsta 
na spolufinancování rekonstrukce části objektu Oblastního spolku 
Českého červeného k říže Ostrava 
  
Usnesení číslo: 05680/RM1822/84 

(zn.předkl.) 
86 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
 
rozhodnout o: 
- poskytnutí investiční účelové dotace organizaci Oblastní spolek Českého červeného kříže 
Ostrava, se sídlem Červeného Kříže 4/1672, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz, IČO 49593412 
a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční účelové dotace dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu 
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2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
 
schválit rozpočtové opatření, kterým se: 

- s n i ž u j e 

rozpočtová rezerva 

na § 6409, pol. 5901, ORJ 120                                                    o 4 327 tis. Kč 

- z v y š u j í 

investiční transfery spolkům 

na § 3549, pol. 6322, ORJ 170                                                o 4 327 tis. Kč 

  
3) ukládá 
  

náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D., 
předložit zastupitelstvu města návrh dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení                      

  
 Vyřizuje: Mgr. Zdeněk Živčák, MPA, T: 27.01.2021
 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
  

 
RM_M 32 
Návrh na uzav ření smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání  
v k. ú. Mošnov, obec Mošnov 
  
Usnesení číslo: 05681/RM1822/84 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

na straně pronajímatele o uzavření smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání v objektu 
č. p. 314, jiná st. na pozemku parc. č. 454, zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Mošnov, obec 
Mošnov, a to prostory sloužící podnikání v 1. NP o celkové výměře 32,32 m2 

s nájemcem OHL ŽS, a.s. 
se sídlem: Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno 
IČO: 463 42 796 
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na dobu neurčitou, za nájemné ve výši 25 856 Kč/rok 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 33 
Žádost o ud ělení souhlasu s užitím heraldického znaku m ěsta Ostravy 
Obecním ú řadem v Mszan ě v Polsku v rámci projektu „P řístup k řekám 
Odra a Olše” 
  
Usnesení číslo: 05682/RM1822/84 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 
  
1) vydává 
  

souhlas s užitím heraldického znaku města Ostravy pro Urząd Gminy Mszana, ul. 1. Maja 81, 
44-325 Mszana v rámci projektu „Přístup k řekám Odra a Olše” 

  
 

RM_M 34 
Transformace Domova Barevný sv ět II. - návrh Dodatku č. 1 
  
Usnesení číslo: 05683/RM1822/84 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 3091/2019/OI/VZKÚ ze dne 29.10.2019 
na realizaci staveb v rámci projektu „Transformace Domova Barevný svět II.” 
mezi objednatelem Statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám.č.8, 729 30 Ostrava, 
IČO: 00845451 a zhotovitelem: 

OSTRAVSKÉ STAVBY a.s., Karolíny Světlé 958/11, Přívoz, 702 00 Ostrava    IČO: 64610225

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 35 
Vyhlášení nové výzvy pro fyzické a p rávnické osoby k podávání žádostí 
o peněžitou pomoc do výše 20 000 K č 
  
Usnesení číslo: 05684/RM1822/84 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 
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 1) vyhlašuje 
  

výzvu pro fyzické a právnické osoby spadající do skupiny drobných podnikatelů, aby v případě 
potřeby naléhavé peněžité pomoci pro překonání období výpadků příjmů z podnikatelské 
činnosti podaly statutárnímu městu Ostrava žádost o poskytnutí peněžité pomoci, a to v souladu 
a za současného splnění podmínek dle výzvy, která je přílohou č. 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 36 
Návrh na uzav ření nájemních smluv na pronájem byt ů v dom ě 
na ul. Husova 1591/7 a ul. Veleslavínova 1591/17, O strava- Moravská 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 05685/RM1822/84 

(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 dne 13. 10. 2020, 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 1. 2. 2021 do 31. 1. 2022 s prolongací, s níže 
uvedenými žadateli a výší nájemného za m2 započitatelné podlahové plochy bytu 

Byt č. 4 (H 2.5.) o velikosti 2+kk 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
rok narození  xxxx, trvale xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
s výší nájemného 104,- Kč/m2 započitatelné podlahové plochy bytu/měsíc 

Byt č. 5 (H 2.6.) o velikosti 2+kk 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
rok narození xxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
s výší nájemného 125,- Kč/m2 započitatelné podlahové plochy bytu/měsíc 

Byt č. 8 (H 3.6.) o velikosti 2+kk 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
rok narození xxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
s výší nájemného 121,- Kč/m2 započitatelné podlahové plochy bytu/měsíc 

Byt č. 9 (H 4.4.) o velikosti 2+kk 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
rok narození xxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
s výší nájemného 152,- Kč/m2 započitatelné podlahové plochy bytu/měsíc 
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dle důvodové zprávy a přílohy č. 1/1, 1/2, 1/5 a 1/7 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 dne 13. 10. 2020, 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 1. 2. 2021 
do 31. 1. 2022 s prolongací, s níže uvedenými žadateli a výší nájemného za m2 započitatelné 
podlahové plochy bytu 

Byt č. 7 (H 3.1.) o velikosti 2+kk 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
rok narození xxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
s výší nájemného139,- Kč/m2 započitatelné podlahové plochy bytu/měsíc 

Byt č. 9 (H 3.3.) o velikosti 3+kk 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
rok narození xxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
s výší nájemného 121,- Kč/m2 započitatelné podlahové plochy bytu/měsíc 

Byt č. 10 (H 4.1.) o velikosti 2+kk 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
rok narození xxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
s výší nájemného 150,- Kč/m2 započitatelné podlahové plochy bytu/měsíc 

dle důvodové zprávy a přílohy č. 1/3, 1/4 a 1/6 předloženého materiálu 

  
3) rozhodla 
  

na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu na pronájem bytu č. 6 (H 2.3.) o velikosti 3+kk 
v bytovém 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, s žadatelem 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, rok narození xxxx, trvale bytem 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

na dobu určitou od 15. 1. 2021 do 14. 1. 2022 s prolongací, 

s výší nájemného 131,- Kč/m2 započitatelné podlahové plochy bytu, 

dle přílohy č. 3 předloženého návrhu 
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RM_M 37 
Návrh na p řevzetí projektu „Sportovní hala Ostrava - Třebovice” 
a podání žádosti o dotaci 
  
Usnesení číslo: 05686/RM1822/84 

(zn.předkl.) 
91 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s převzetím projektu „Sportovní hala Ostrava - Třebovice” odborem školství a sportu, nositelem 
projektu 

  
2) souhlasí 
  

s podáním žádosti o dotaci pro projekt „Sportovní hala Ostrava - Třebovice” v rámci dotačního 
programu Národní sportovní agentury - Regionální sportovní infrastruktura 2020 - 2024 

  
3) ukládá 
  

Magistrátu města Ostrava - odboru strategického rozvoje 
zajištění předložení žádosti o dotaci a všech jejich příloh pro projekt dle bodu 2) tohoto usnesení 
v souladu s podmínkami výzvy 13/2020 Sportovní infrastruktura  - Investice nad 10 mil.  Kč 
v rámci programu Regionální sportovní infrastruktura 2020 - 2024 

  
 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 30.01.2021
 vedoucí odboru strategického rozvoje 
  
4) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

souhlasit v případě získání dotace na projekt „Sportovní hala Ostrava - Třebovice” z dotačního 
programu NSA se spolufinancováním projektu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
5) žádá 
  

městský obvod Třebovice 
v případě získání dotace na projekt z dotačního programu NSA o zajištění spolufinancování 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 Vyřizuje: František Šichnárek, T: 31.12.2024
 starosta městského obvodu Třebovice 
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6) ukládá 
  

náměstkyni primátora Mgr. Andree Hoffmannové, Ph.D., 
předložit zastupitelstvu města návrh dle bodu 4) a 7) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 27.01.2021
 vedoucí odboru školství a sportu 
  
7) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

uložit 

Magistrátu města Ostrava - odboru investičnímu 
zajištění spolufinancování a výstavby v případě získání dotace na projekt 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu v rámci specifikace nároků na rozpočet statutárního 
města Ostrava 

  
8) ukládá 
  

Magistrátu města Ostrava - odboru investičnímu 
zajistit přípravu a realizaci projektu uvedeného v bodě 2) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Jan Šrámek, T: 31.12.2024
 vedoucí odboru investičního 
  
9) bere na vědomí 
  

návrh na bezúplatné přijetí nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku do evidence 
investičního odboru magistrátu města Ostravy v celkové pořizovací hodnotě 3 569 640,- Kč 

  
10) rozhodla 
  

o přijetí nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku do evidence investičního odboru 
Magistrátu města Ostravy v celkové pořizovací hodnotě 3 569 640,- Kč dle přílohy č. 3 
předloženého materiálu 

  
11) ukládá 
  

Magistrátu města Ostrava, aby prostřednictvím vedoucího odboru financí a rozpočtu 
provedl zaúčtování přijaté pořizovací hodnoty 3 569 640,- Kč do evidence investičního odboru 
Magistrátu města Ostravy 
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 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.01.2021
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  

 
RM_M 38 
Vystavení objednávky na vytvo ření webového portálu fajnovysport.cz 
vůči spol. OVANET a.s. 
  
Usnesení číslo: 05687/RM1822/84 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o vystavení objednávky na vytvoření webového portálu fajnovysport.cz vůči 
společnosti OVANET a.s. se sídlem: Hájkova 1100/13, Přívoz, 70200 Ostrava, IČO: 25857568, 
dle důvodové zprávy předloženého materiálu   

  
2) ukládá 
  

vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu 
zabezpečit veškeré úkony spojené s realizací bodu 1) tohoto usnesení 

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

 
RM_M 39 
Návrh programu 20. zasedání zastupitelstva m ěsta, které se bude konat 
dne 27. ledna 2021 
  
Usnesení číslo: 05688/RM1822/84 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem programu 20. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat ve středu 
27. ledna 2021 od 9:00 hodin ve velké zasedací síni Radnice města Ostravy dle důvodové zprávy 
a přílohy č. 1 předloženého materiálu s úpravou 
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RM_M 40 
Návrh na jmenování členů správní rady obecn ě prosp ěšné spol ečnosti 
Janáčkův máj, o.p.s. 
  
Usnesení číslo: 05689/RM1822/84 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 
  
1) projednala 
  

uplynutí funkčního období členů správní rady obecně prospěšné společnosti Janáčkův máj, 
o.p.s., IČO: 268 07 882, se sídlem 28. října 2556/124, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, 

- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
dnem 12.12.2020, a 

- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
dnem 09.01.2021 

  
2) jmenuje 
  

do funkce člena správní rady obecně prospěšné společnosti Janáčkův máj, o.p.s., 
IČO: 268 07 882, se sídlem 28. října 2556/124, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, 

- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, a 

- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

  
 

RM_M 41 
Připomínky ke zm ěně Politiky územního rozvoje 
  
Usnesení číslo: 05690/RM1822/84 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s žádostí o uplatnění připomínek ke změně PÚR, resp. o iniciaci aktualizace PUR ve věci zrušení 
záměru územní rezervy pro DOL na území SMO   
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RM_MZP 1 
Návrh na úpravu platu ředitelky Firemní školky m ěsta Ostravy, 
příspěvkové organizace s ú činností od 1. 1. 2021 
  
Usnesení číslo: 05691/RM1822/84 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

úpravu platu Jany Madecké, ředitelky Firemní školky města Ostravy, příspěvkové 
organizace, IČO: 71294155, aktuálně na mateřské dovolené, s účinností od 1. 1. 2021 
dle předloženého materiálu 

  
2) schvaluje 
  

úpravu platu Mgr. Karolíny Strakové, ředitelky Firemní školky města Ostravy, příspěvkové 
organizace, IČO: 71294155, s účinností od 1. 1. 2021 dle předloženého materiálu 

  
 

RM_MZP 2 
Roční zpráva o výsledcích interního auditu Magistrátu m ěsta Ostravy 
za rok 2020 
  
Usnesení číslo: 05692/RM1822/84 

(zn.předkl.) 
02 

  
Rada města 
  
1) projednala 
  

Roční zprávu o výsledcích interního auditu Magistrátu města Ostravy za rok 2020 

  
2) bere na vědomí 
  

Plán interního auditu pro rok 2021 

  
 

RM_MZP 3 
Informace odboru interního auditu a kontroly Magist rátu m ěsta Ostravy 
o výsledcích finan čních kontrol za rok 2020 
  
Usnesení číslo: 05693/RM1822/84 

(zn.předkl.) 
02 

  
Rada města 
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1) projednala 
  

Informace odboru interního auditu a kontroly Magistrátu města Ostravy o výsledcích finančních 
kontrol za rok 2020, dle Přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) schvaluje 
  

Základní plán kontrolní činnosti na rok 2021, dle Přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
 

RM_MZP 4 
Úprava plat ů ředitel ů příspěvkových organizací z řízených statutárním 
městem Ostrava v oblasti školství 
  
Usnesení číslo: 05694/RM1822/84 

(zn.předkl.) 
31 

  
k usnesení č. 05435/RM1822/79 
  
Rada města 
  
1) revokuje 
  

usnesení rady města č. 05435/RM1822/79 ze dne 01.12.2020, kterým se schvaluje plat ředitelky 
Střediska volného času Korunka, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace, 
IČO 5080508, s účinností od 01.01.2021 

  
2) schvaluje 
  

platy ředitelů příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Ostrava v oblasti školství 
s účinností od 01.01.2021 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_MZP 5 
Vyhlášení výb ěrového řízení na obsazení pracovního místa 
ředitele/ ředitelky právnické osoby Zoologická zahrada a botan ický pa rk 
Ostrava, p říspěvková organizace 
  
Usnesení číslo: 05695/RM1822/84 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 
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1) vyhlašuje 
  

výběrové řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky právnické osoby Zoologická 
zahrada a botanický park Ostrava, příspěvková organizace, se sídlem Michálkovická 2081/197, 
710 00 Ostrava, IČO: 00373249, dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu 

  
2) ukládá 
  

vedoucímu odboru strategického rozvoje 
zajistit zveřejnění vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky 
právnické osoby Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, příspěvková organizace, 
na úřední desce a webových stránkách města 

  
 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 15.01.2021
 vedoucí odboru strategického rozvoje 
  

 
RM_VZ 1 
Veřejná zakázka malého rozsahu pod ozna čením „Zajišt ění výuky 
a výcviku žák ů” 
  
Usnesení číslo: 05696/RM1822/84 

(zn.předkl.) 
09 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na zajištění výuky a výcviku žáků 
na dětském dopravním hřišti při Základní a mateřské škole Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20, 
příspěvková organizace v roce 2021 s příspěvkovou organizací: 

Základní a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20, příspěvková organizace 

IČO 709 44 652 se sídlem Alberta Kučery 1276/20, 700 30 Ostrava-Hrabůvka 

za cenu nejvýše přípustnou ve výši 262 899,- Kč (není plátcem DPH) dle přílohy č. 3 
předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na zajištění výuky a výcviku žáků
na dětském dopravním hřišti při Mateřské škole Ostrava-Poruba, Ukrajinská 1530-1531, 
příspěvková organizace v roce 2021 s příspěvkovou organizací: 
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Mateřská škola, Ostrava-Poruba, Ukrajinská 1530-1531, příspěvková organizace 

IČO 709 84 662, se sídlem Ukrajinská 4/1530-2/1531, 708 00 Ostrava-Poruba 

za cenu nejvýše přípustnou ve výši 59 400,- Kč (není plátcem DPH) dle přílohy č. 7 
předloženého materiálu 

  
3) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na zajištění výuky a výcviku žáků 
na dětském dopravním hřišti při Mateřské škole Ostrava, Hornická 43A, příspěvková organizace 
v roce 2021 s příspěvkovou organizací: 

Mateřská škola Ostrava, Hornická 43A, příspěvková organizace 

IČO 709 34 011 se sídlem Hornická 43A/2679, 702 00 Ostrava 

za cenu nejvýše přípustnou ve výši 45 000,- Kč (není plátcem DPH) dle přílohy č. 10 
předloženého materiálu  

  
4) ukládá 
  

vedoucímu odboru dopravy 
zabezpečit veškeré potřebné úkony pro zajištění těchto veřejných zakázek malého rozsahu 
dle bodů 1) až 3) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Břetislav Glumbík, T: 31.01.2021 
 vedoucí odboru dopravy 
  

 
RM_VZ 2 
Návrh na zadání ve řejné zakázky malého rozsahu na uzav ření servisní 
smlouvy pro klimatiza ční zařízení Nové radnice 
  
Usnesení číslo: 05697/RM1822/84 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření servisní smlouvy na zajištění servisu 
klimatizačních zařízení Nové radnice v roce 2021 se zhotovitelem MORYS s.r.o., 
Korejská 894/9, Ostrava - Přívoz, 702 00, IČO 42864771, za cenu nejvýše přípustnou 
269.093 Kč bez DPH dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu 
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2) zmocňuje 
  

vedoucího odboru hospodářské správy 
k podpisu servisní smlouvy dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. René Bartoš, T: 29.01.2021
 vedoucí odboru hospodářské správy 
  

 
RM_VZ 3 
Veřejná zakázka „Provozování ve řejných toalet a úklid místností -
Terminál Hrane čník”, po ř. č. 173/2020 
  
Usnesení číslo: 05698/RM1822/84 

(zn.předkl.) 
84 

  
k usnesení č. 05256/RM1822/77 
  
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 dle § 122 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na zajištění provozování 
veřejných toalet a provádění úklidu místností v objektu sociální vybavenosti Terminálu -
Hranečník v Ostravě - Slezské Ostravě, na dobu neurčitou s účastníkem, který předložil svou 
nabídku pod poř. č. 1: 

Vladimír Lederer 
se sídlem: Luční 241, 403 17, Chabařovice 
IČO: 46775161 

za jednotkovou cenu uvedenou v předloženém materiálu 

  
 

 

 


