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Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 19.01.2021 
  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název zn.předkl. 

05699/RM1822/85 RM_M 0 Schválení programu 85. schůze rady města konané 

dne 19.01.2021 

35 

05700/RM1822/85 RM_M 1 Návrh na poskytnutí neinvestičních účelových 

dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy 

pro rok 2021 v oblasti Rodinná politika 

60 

05701/RM1822/85 RM_M 2 Návrh na záměr města neprodat nemovité věci 

v k. ú. Poruba, obec Ostrava 

08 

05702/RM1822/85 RM_M 3 Povolení výjimky ze stavební uzávěry vymezené 

kolem zlikvidovaného hlavního důlního díla 

„Větrní jáma Bezruč-Teresie č. 1“ v k. ú. Slezská 

Ostrava 

89 

05703/RM1822/85 RM_M 4 Návrh na uzavření dodatku č. 11 ke zřizovací 

listině - Domov Iris, příspěvková organizace 

08 

05704/RM1822/85 RM_M 5 Schválení zahájení přípravy a podání žádosti 

o dotaci pro projekt Zásobníky na vodu pro MŠ 

a ZŠ OVA-JIH v rámci Operačního programu 

Životní prostředí 

50 

05705/RM1822/85 RM_M 6 Souhlas s přípravou a podáním žádosti o dotaci 

z dotačního programu Podpora dobrovolných 

aktivit v oblasti udržitelného rozvoje a místní 

Agendy 21 pro rok 2021 na projekt Podpora místní 

Agendy 21 – udržitelný a komunitní život v Porubě 

50 

05706/RM1822/85 RM_M 7 Návrh na souhlas s umístěním vedení NN včetně 

pojistkových skříní a uzavření smluv o budoucí 

smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemkům 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, pro ČEZ 

Distribuce, a. s. 

08 

05707/RM1822/85 RM_M 8 Vystavení objednávky na provedení preventivního 

testování antigenními testy k průkazu 

SARS-CoV-2 

01 

05708/RM1822/85 RM_M 9 Návrh na poskytnutí neinvestičních účelových 

příspěvků z rozpočtu statutárního města Ostravy 

na podporu kariérového poradenství na rok 2021 

91 

05709/RM1822/85 RM_M 10 Souhlas s umístěním zábran na pozemku v k. ú. 

Slezská Ostrava, obec Ostrava pro DIAMO, s. p. 

08 

05710/RM1822/85 RM_M 11 Předchozí souhlas rady města k nabytí nemovitostí 

do majetku města 

89 

05711/RM1822/85 RM_M 12 Návrh na uzavření „Smlouvy o zřízení služebnosti” 

v souvislosti se stavbou „Veřejné osvětlení 

Na Zvoničce” 

05 

05712/RM1822/85 RM_M 13 Návrh na uzavření „Smluv o zřízení služebností” 

v souvislosti se stavbou „Prodloužená ulice Ruská” 

05 
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05713/RM1822/85 RM_M 14 Návrh na vyřazení majetku statutárního města 

Ostravy pronajatého společnosti Ostravské 

vodárny a kanalizace a.s., rozhodnutí 

o neupotřebitelnosti majetku, přebytečnosti, 

odúčtování z účetní a operativní evidence, likvidaci 

08 

05714/RM1822/85 RM_M 15 Zpráva o stavu pořizování územních studií 

dle Územního plánu Ostravy 

89 

05715/RM1822/85 RM_M 16 Návrh na záměr města neprodat nemovité věci 

v k. ú. Nová Plesná a v k. ú. Stará Plesná, vše obec 

Ostrava 

08 

05716/RM1822/85 RM_M 17 Návrh na uzavření smluv o nájmu a dodatků 

ke smlouvám o nájmu reklamních vitrín v k. ú. 

Moravská Ostrava, obec Ostrava 

08 

05717/RM1822/85 RM_M 18 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 

05718/RM1822/85 RM_M 19 Návrh na zřízení služebností a uzavření smluv 

o zřízení služebnosti 

08 

05719/RM1822/85 RM_M 20 Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k. ú. 

Slezská Ostrava, obec Ostrava 

08 

05720/RM1822/85 RM_M 21 Poskytnutí bezúročných zápůjček za účelem 

předfinancování výdajů na pořízení kotlů v rámci 

dotačního programu „Kotlíkové dotace 

v Moravskoslezském kraji - 3. výzva” 

80 

05721/RM1822/85 RM_M 22 Žádost Spolku Lungta o podporu mezinárodní 

kampaně „Vlajka pro Tibet” a vyvěšení tibetské 

vlajky na budovu Radnice města Ostravy dne 

10. 3. 2021 

01 

05722/RM1822/85 RM_M 23 Úprava rozpočtu 07 

05723/RM1822/85 RM_M 24 Ujednání o ceně, dohoda o poskytování záloh 

a diagram na dodávku a odběr tepla - pro rok 2021 

84 

05724/RM1822/85 RM_M 25 Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 

a smlouvě příkazní č. 2236/2020/OI/VZ 

05 

05725/RM1822/85 RM_M 26 Návrh na vydání předchozího souhlasu radou 

města s uzavřením nájemní smlouvy pro městský 

obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

08 

05726/RM1822/85 RM_M 27 Výběr nejvýhodnější nabídky úvěru ve výši 

30 mil. Kč na předfinancování dotačních projektů 

pro městský obvod Ostrava - Jih 

07 

05727/RM1822/85 RM_M 28 Výběr nejvýhodnější nabídky úvěru ve výši 

150 mil. Kč na opravy a modernizaci bytového 

fondu pro městský obvod Ostrava - Jih 

07 

05728/RM1822/85 RM_M 29 Návrh na uzavření smluv o zřízení věcného 

břemene k pozemkům ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a. s. 

08 
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05729/RM1822/85 RM_M 30 Návrh na udělení souhlasu se změnami 

na nemovitém majetku 

42 

05730/RM1822/85 RM_M 31 Návrh na záměr města pronajmout a vypůjčit části 

pozemků 

08 

05731/RM1822/85 RM_M 32 Návrh na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě 

2399/2019/OI/VZKÚ „Výstavba bytového domu 

na ulici Janáčkova” 

05 

05732/RM1822/85 RM_M 33 Návrh na nové složení odborné pracovní skupiny 

(Nová koncepce bydlení SMO) 

08 

05733/RM1822/85 RM_M 34 Návrh na záměr města neprodat pozemek 

(ul. Na Jízdárně), návrh na záměr města neprodat 

pozemek (Žofínská), vše v k. ú. Moravská Ostrava, 

obec Ostrava 

08 

05734/RM1822/85 RM_M 35 Návrh na záměr města prodat pozemek 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy v k. ú. 

Hrabová, obec Ostrava 

08 

05735/RM1822/85 RM_M 36 Žádosti o uzavření dodatků k veřejnoprávním 

smlouvám se sportovními kluby VK Ostrava, s.r.o. 

a BOXING OSTRAVA, z. s. 

91 

05736/RM1822/85 RM_M 37 Návrh na poskytnutí mimořádných dotací 

na  rok  2021 spolkům CENTRUM 

INDIVIDUÁLNÍCH SPORTŮ OSTRAVA, 

Ostravská tělovýchovná unie a Nadačnímu fondu 

regionální fotbalové Akademie 

Moravskoslezského kraje 

91 

05737/RM1822/85 RM_M 38 Návrh na podání žádosti o dotaci pro projekt 

„Plošná kanalizace Michálkovice - studie 

proveditelnosti“ 

05 

05738/RM1822/85 RM_M 39 Výběr nejvýhodnější nabídky úvěru ve výši 

57 mil. Kč na financování investičních projektů 

pro městský obvod Vítkovice 

07 

05739/RM1822/85 RM_M 40 Návrh na poskytnutí mimořádných dotací 

společnostem FC Baník Ostrava, a.s., 

HC VÍTKOVICE RIDERA a.s. 

91 

05740/RM1822/85 RM_M 41 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce částí 

pozemku parc. č. 3265/9, k. ú. Radvanice, obec 

Ostrava 

08 

05741/RM1822/85 RM_M 42 Návrh na záměr města neprodat nemovité věci 

v k.ú. Hrabová, obec Ostrava 

08 

05742/RM1822/85 RM_M 43 Návrh na uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě 

1106/2020/OI/VZ „Rekonstrukce historické 

budovy bývalých jatek” 

05 

05743/RM1822/85 RM_M 44 Veřejná zakázka s názvem „Blok Nové Lauby” - 

další postup 

28 

05744/RM1822/85 RM_M 45 Návrh na přijetí daru 10.000 ks respirátorů 

kategorie FFP2 od společnosti SUNGWOO 

HITECH s. r. o. 

01 
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05745/RM1822/85 RM_M 46 Návrh na uzavření smlouvy s investorem stavby 

„Rekonstrukce objektu Ostravica – objekt A 

a objekt B“ a udělení souhlasu s umístěním 

stavebního objektu ,,Předsazené fasády“ 

28 

05746/RM1822/85 RM_VZ 1 Veřejná zakázka „Rekonstrukce a rozšíření 

kanalizace Bartovice, 2. část - dešťová kanalizace - 

PD+IČ+AD”, poř. č. 193/2020 

05 
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RM_M 0 
Schválení programu 85. schůze rady města konané dne 19.01.2021 
  
Usnesení číslo: 05699/RM1822/85 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
program 85. schůze rady města konané dne 19.01.2021 

  

 
RM_M 1 
Návrh na poskytnutí neinvestičních účelových dotací z rozpočtu 
statutárního města Ostravy pro rok 2021 v oblasti Rodinná politika 
  
Usnesení číslo: 05700/RM1822/85 

(zn.předkl.) 
60 

  
k usnesení č. 1075/ZM1822/16 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

vyhradit si rozhodnutí o poskytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti Rodinná 

politika z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2021 ve výši do 50 tis. Kč žadatelům 

uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti Rodinná politika z rozpočtu 

statutárního města Ostravy pro rok 2021 příjemcům dotací uvedeným v příloze č. 1 

předloženého materiálu, a to ve výši dle přílohy č. 1 a dle důvodové zprávy předloženého 

materiálu, a o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestičních účelových dotací 

mezi statutárním městem Ostrava a příjemci neinvestičních účelových dotací dle tohoto bodu 

usnesení, přílohy č. 2 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 
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schválit rozpočtové opatření, kterým se 

- s n i ž u j í 

ostatní neinvestiční výdaje na ORJ 160 

na § 4339, pol. 5901, ÚZ 7315               o 900 tis. Kč 

- z v y š u j í 

neinvestiční transfery na ORJ 160 

§ 4339, pol. 5221, ÚZ 7315                   o   80 tis. Kč 

§ 4339, pol. 5222, ÚZ 7315                   o 805 tis. Kč 

§ 4339, pol. 5223, ÚZ 7315                   o   15 tis. Kč 

  

4) ukládá 

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

předložit návrh dle bodů 1) - 3) tohoto usnesení zastupitelstvu města na jeho zasedání dne 

27.01.2021 ke schválení a rozhodnutí 

  

 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 27.01.2021 

 vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit 

  
 

RM_M 2 
Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k. ú. Poruba, obec 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 05701/RM1822/85 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) nesouhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat nemovitou věc v k. ú. Poruba, obec Ostrava, ve vlastnictví 

statutárního města Ostrava, svěřenou městskému obvodu, a to: 

- pozemek parc. č. 2801/25 

  

2) nesouhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat nemovitou věc v k. ú. Poruba, obec Ostrava, ve vlastnictví 

statutárního města Ostrava, svěřenou městskému obvodu, a to: 

- část pozemku parc. č. 2801/176 o výměře 1240 m2, dle zákresu v katastrálním snímku, 

který je přílohou č. 2a  předloženého materiálu  
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3) nesouhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat nemovité v k. ú. Poruba, obec Ostrava, ve vlastnictví 

statutárního města Ostrava, svěřené městskému obvodu, a to: 

- pozemek parc. č. 2801/27 

- část pozemku parc. č. 2801/125 o výměře cca 574 m2, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodu 1) až 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 27.01.2021 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 3 
Povolení výjimky ze stavební uzávěry vymezené kolem zlikvidovaného 
hlavního důlního díla „Větrní jáma Bezruč-Teresie č. 1“ v k. ú. Slezská 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 05702/RM1822/85 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o povolení výjimky ze zákazu stavební činnosti ve stavební uzávěře stanovené územním 

rozhodnutím č. 91/96 vydaným Magistrátem města Ostravy, odborem výstavby dne 13.05.1996 

pod č. j. Výst./ÚSŘ/943/96/Kov pro území vymezené bezpečnostním pásmem zlikvidovaného 

hlavního důlního díla „Větrní jáma Bezruč-Teresie č. 1“ v k. ú. Slezská Ostrava, a to za účelem 

umístění a realizace stavby „Novostavba prodejny Lidl, ul. Michálkovická – D.12 SO12 – 

Přeložka NN a VN kabelů“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 4 
Návrh na uzavření dodatku č. 11 ke zřizovací listině - Domov Iris, 
příspěvková organizace 
  
Usnesení číslo: 05703/RM1822/85 

(zn.předkl.) 
08 

  
k usnesení č. 05296/RM1822/78 
  
Rada města 
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1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

schválit dodatek č. 11 ke zřizovací listině ze dne 21. 5. 2014 právnické osoby 

Domov Iris, příspěvková organizace, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

předložit zastupitelstvu města návrh dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 27.01.2021 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 5 
Schválení zahájení přípravy a podání žádosti o dotaci pro projekt 
Zásobníky na vodu pro MŠ a ZŠ OVA-JIH v rámci Operačního programu 
Životní prostředí 
  
Usnesení číslo: 05704/RM1822/85 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
zahájení přípravy projektu Zásobníky na vodu pro MŠ a ZŠ OVA-JIH ke spolufinancování 

v rámci Operačního programu Životní prostředí 

  

2) souhlasí 

  
s podáním žádosti o dotaci pro projekt  Zásobníky na vodu pro MŠ a ZŠ OVA-JIH v rámci 

Operačního programu Životní prostředí 

  

3) žádá 

  
městský obvod Ostrava-Jih 

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

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

v rámci Operačního programu Životní prostředí, v případě, že rada městského obvodu rozhodne 

kladně o předložení žádosti o dotaci uvedené v bodu 2) tohoto usnesení 
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 Vyřizuje: Bc. Martin Bednář, T: 01.03.2021 

 starosta městského obvodu Ostrava - Jih 

  
4) žádá 

  
městský obvod Ostrava-Jih 

o zajištění spolufinancování a předfinancování projektu uvedeného v bodě 2) v rámci 

specifikace nároků na rozpočet městského obvodu Ostrava-Jih dle přílohy č. 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Bc. Martin Bednář, T: 01.06.2021 

 starosta městského obvodu Ostrava - Jih 

  
 

RM_M 6 
Souhlas s přípravou a podáním žádosti o dotaci z dotačního programu 
Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje a místní 
Agendy 21 pro rok 2021 na projekt Podpora místní Agendy 21 – 
udržitelný a komunitní život v Porubě 
  
Usnesení číslo: 05705/RM1822/85 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
zahájení přípravy projektu Podpora místní Agendy 21 – udržitelný a komunitní život v Porubě 

ke spolufinancování z dotačního programu Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného 

rozvoje a místní Agendy 21 pro rok 2021 vyhlášeného Moravskoslezský krajem 

  

2) souhlasí 

  
s podáním žádosti o dotaci pro projekt Podpora místní Agendy 21 – udržitelný a komunitní život 

v Porubě z dotačního programu Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje 

a místní Agendy 21 pro rok 2021 vyhlášeného Moravskoslezským krajem 

  

3) žádá 

  
městský obvod Poruba 

o zajištění předložení žádosti o dotaci a všech jejích příloh pro projekt dle bodu 2) tohoto 

usnesení v souladu s podmínkami dotačního programu Podpora dobrovolných aktivit v oblasti 

udržitelného rozvoje a místní Agendy 21 pro rok 2021 v případě, že rada městského obvodu 

rozhodne kladně o předložení žádosti o dotaci uvedené v bodě 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lucie Baránková Vilamová, Ph.D., T: 22.01.2021 

 starostka městského obvodu Poruba 
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4) žádá 

  
městský obvod Poruba 

o zajištění předfinancování a spolufinancování projektu uvedeného v bodě 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lucie Baránková Vilamová, Ph.D., T: 22.01.2021 

 starostka městského obvodu Poruba 

  
 

RM_M 7 
Návrh na souhlas s umístěním vedení NN včetně pojistkových skříní 
a uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy, pro ČEZ 
Distribuce, a. s. 
  
Usnesení číslo: 05706/RM1822/85 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním podzemního kabelového vedení NN  včetně rozpojovací jistící skříně na pozemku 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

p. p. č. 203/3 - lesní pozemek 

v k. ú. Nová Ves u Ostravy, 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 Nová Ves 203/3, NN” 

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

  

2) rozhodla 

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

a provozování podzemního kabelového vedení NN  včetně rozpojovací jistící skříně 

k pozemku: 

p. p. č. 203/3 - lesní pozemek 

v k. ú. Nová Ves u Ostravy, 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 
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3) souhlasí 

  
s umístěním podzemního kabelového vedení 2x NN 0,4 kV  včetně 2 ks pojistkových skříní 

na pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 1649/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k. ú. Poruba-sever, 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, Poruba-sever 1654, přeložka NNk” 

dle situačního výkresu dokumentace, který je přílohou č. 5/2 předloženého materiálu 

  

4) rozhodla 

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

a provozování podzemního kabelového vedení 2x NN 0,4 kV  včetně 2 ks pojistkových skříní 

k pozemku: 

parc. č. 1649/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k. ú. Poruba-sever, 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. 6 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 8 
Vystavení objednávky na provedení preventivního testování antigenními 
testy k průkazu SARS-CoV-2 
  
Usnesení číslo: 05707/RM1822/85 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
vystavení objednávky na provedení preventivního testování antigenními testy k průkazu 

SARS-CoV-2 za celkovou cenu 300.000,-- Kč bez DPH s MUDr. Ivanou Krupičkovou s. r. o., 

všeobecné praktické lékařství, se sídlem Mánesova 2999/19, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, 

IČO 01416456,  dle důvodové zprávy předloženého materiálu 
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2) pověřuje 

  
vedoucího odboru kancelář primátora 

 

učiněním všech úkonů potřebných k zajištění bodu 1) tohoto usnesení a k podpisu objednávky 

dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Bc. Michal Bayer, T: 22.01.2021 

 vedoucí odboru kancelář primátora 

  
 

RM_M 9 
Návrh na poskytnutí neinvestičních účelových příspěvků z rozpočtu 
statutárního města Ostravy na podporu kariérového poradenství 
na rok 2021 
  
Usnesení číslo: 05708/RM1822/85 

(zn.předkl.) 
91 

  
k usnesení č. 04723/RM1822/69 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí neinvestičních účelových příspěvků z rozpočtu statutárního města Ostravy 

na podporu kariérového poradenství na rok 2021 příjemcům uvedeným v příloze č. 1 

předloženého materiálu, a to ve výši a za podmínek pro poskytnutí příspěvků uvedených 

v příloze č. 1, 2 a 3 a v důvodové zprávě předloženého materiálu 

  

 
RM_M 10 
Souhlas s umístěním zábran na pozemku v k. ú. Slezská Ostrava, 
obec Ostrava pro DIAMO, s. p. 
  
Usnesení číslo: 05709/RM1822/85 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním zábrany (betonový profil spojený železnou konstrukcí) na pozemku 

parc. č. 2396/87 v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, v rozsahu a provedení dle přílohy č. 1/3 

a 1/4 předloženého materiálu 
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pro žadatele DIAMO, státní podnik, odštěpný závod ODRA 

Sirotčí 1145/7, Vítkovice, 703 00 Ostrava 

IČO: 00002739 

Zábrana bude umístěna na náklady žadatele. Statutární město Ostrava jako vlastník pozemku 

parc. č. 2396/87 v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava je oprávněn kdykoli tento souhlas 

s umístěním zábrany zrušit. Rovněž odstranění zábrany provede na své náklady  žadatel, 

a to na základě výzvy statutárního města Ostrava k odstranění. 

  

 
RM_M 11 
Předchozí souhlas rady města k nabytí nemovitostí do majetku města 
  
Usnesení číslo: 05710/RM1822/85 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
1) vydává 

  
- předchozí souhlas v souladu s článkem 7, odst. (3), písm. c) obecně závazné vyhlášky města 

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

• částí pozemků parc. č. 134 a parc. č. 137 v k. ú. Stará Bělá, pro městský obvod Stará Bělá 

  

  

 
RM_M 12 
Návrh na uzavření „Smlouvy o zřízení služebnosti” v souvislosti 
se stavbou „Veřejné osvětlení Na Zvoničce” 
  
Usnesení číslo: 05711/RM1822/85 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření „Smlouvy o zřízení služebnosti” v souvislosti se stavbou „Veřejné osvětlení 

Na Zvoničce” mezi vlastníkem: 

XXXX XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXXX XXXX 

XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

a 

oprávněným: 

Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 

IČO: 00845451 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu  
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RM_M 13 
Návrh na uzavření „Smluv o zřízení služebností” v souvislosti 
se stavbou „Prodloužená ulice Ruská” 
  
Usnesení číslo: 05712/RM1822/85 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření „Smlouvy  o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou „Prodloužená ul. Ruská”, 

„SO 401 - veřejné osvětlení”,  mezi vlastníkem: 

VÍTKOVICE, a.s. 

se sídlem: Vítkovice 3020, 703 00 Ostrava 

IČO: 45193070 

a 

oprávněným: 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 

IČO: 00845451 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
o uzavření „Smlouvy  o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou „Prodloužená ul. Ruská”, 

„SO 301 - dešťová kanalizace”  mezi vlastníkem: 

VÍTKOVICE, a.s. 

se sídlem: Vítkovice 3020, 703 00 Ostrava 

IČO: 45193070 

a 

oprávněným: 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 

IČO: 00845451 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
o uzavření „Smlouvy  o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou „Prodloužená ul. Ruská”, 

„SO 401 - veřejné osvětlení”,  mezi vlastníkem: 

VÍTKOVICE, a.s. 

se sídlem: Vítkovice 3020, 703 00 Ostrava 

IČO: 45193070 

a 

oprávněným: 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 

IČO: 00845451 
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dle přílohy č. 4  předloženého materiálu 

4) rozhodla 

  
o uzavření „Smlouvy  o zřízení služebnosti”,  v souvislosti se stavbou „Prodloužená ul. Ruská”, 

„SO 401 - veřejné osvětlení” mezi vlastníkem: 

CYLINDERS HOLDING, a.s.                                                                                                

se sídlem:  Výstavní 81/97, Vítkovice, 70300 Ostrava 

IČO: 25816039 

a 

oprávněným: 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 

IČO: 00845451 

 dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  

5) rozhodla 

  
o uzavření „Smlouvy  o zřízení služebnosti”,  v souvislosti se stavbou „Prodloužená ul. Ruská”, 

„SO 301 - dešťová kanalizace”,  mezi vlastníkem: 

CYLINDERS HOLDING, a.s.                                                                             

se sídlem:  Výstavní 81/97, Vítkovice, 70300 Ostrava 

IČO: 25816039 

a 

oprávněným: 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 

IČO: 00845451 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

6) rozhodla 

  
o uzavření „Smlouvy  o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou „Prodloužená ul. Ruská, 

„SO 401 - veřejné osvětlení” mezi vlastníkem: 

VÍTKOVICE CYLINDERS a.s. 

se sídlem Ruská 24/83, Vítkovice, 706 00 Ostrava 

IČO: 25849026 

a 

oprávněným: 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 

IČO: 00845451 

dle přílohy č. 7 předloženého materiálu 

  

7) rozhodla 

  
o uzavření „Smlouvy  o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou „Prodloužená ul. Ruská”, 

„SO 401 - veřejné osvětlení”,  mezi vlastníkem: 

VÍTKOVICE GEARWORKS a.s. 
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se sídlem Ruská 83/24, Vítkovice, 703 00 Ostrava 

IČO: 25877933                                                         

a 

oprávněným: 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 

IČO: 00845451 

dle přílohy č. 8 předloženého materiálu 

  

8) rozhodla 

  
o uzavření „Smlouvy  o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou „Prodloužená ul. Ruská”, 

„SO 401 - veřejné osvětlení”,  mezi vlastníkem: 

Báňské projekty Ostrava, a.s. 

se sídlem: Vítkovická 3108/11, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

IČO: 60792841 

a 

oprávněným: 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 

IČO: 00845451 

dle přílohy č. 9 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 14 
Návrh na vyřazení majetku statutárního města Ostravy pronajatého 
společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s., rozhodnutí 
o neupotřebitelnosti majetku, přebytečnosti, odúčtování z účetní 
a operativní evidence, likvidaci 
  
Usnesení číslo: 05713/RM1822/85 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
návrh Likvidační komise vodohospodářského majetku pronajatého Ostravským vodárnám 

a kanalizacím a.s.  na   vyřazení   majetku   statutárního  města  Ostravy  v celkové 

pořizovací ceně 11.066.098,5610   Kč, z  nájmu společnosti Ostravské vodárny a kanalizace 

a.s. 

  

2) rozhodla 

  
v souladu s čl. 4.5. Koncesní smlouvy, ev. č. 05691/2000/LPO ze dne 22. 12. 2000, uzavřené 

mezi statutárním městem Ostrava a společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s., se sídlem 

Nádražní 28/3114, Ostrava - Moravská Ostrava, PSČ 729 71, IČO 45193673, vyřadit z nájmu 

této společnosti majetek statutárního města Ostravy v celkové pořizovací 
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ceně 11.066.098,5610 Kč dle přílohy č. 2 předloženého materiálu  

  

3) svěřuje 

  
pravomoc Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím vedoucího odboru majetkového 

podepsal protokoly o vyřazení majetku z nájmu Ostravských vodáren a kanalizací a.s. 

dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 22.01.2021 

 vedoucí odboru majetkového 

  
4) rozhodla 

  
na základě návrhu Likvidační komise vodohospodářského majetku pronajatého statutárním 

městem Ostrava společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. o neupotřebitelnosti majetku 

v pořizovací ceně 9.977.372,7210 Kč dle přílohy č. 2a) předloženého materiálu, o přebytečnosti 

majetku v pořizovací ceně 85.481,00 Kč  dle přílohy č. 2d) předloženého 

materiálu a o neupotřebitelnosti a likvidaci majetku v pořizovací ceně 1.003.244,84  Kč 

dle  přílohy  č. 2b), č. 2c) předloženého materiálu 

  

5) ukládá 

  
vedoucímu odboru majetkového 

zajistit všechny úkony související s vyřazením majetku v pořizovací ceně 9.977.372,7210 Kč 

uvedeného v příloze č. 2a) předloženého materiálu a v pořizovací ceně 85.481,00 Kč uvedeného 

v příloze č. 2d) předloženého materiálu  z účetní a operativní evidence 

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 31.03.2021 

 vedoucí odboru majetkového 

  
6) ukládá 

  
předsedovi Likvidační komise vodohospodářského majetku pronajatého Ostravským vodárnám 

a kanalizacím a.s., zřízené radou města, 

zajistit provedení fyzické likvidace majetku v celkové pořizovací ceně 1.003.244,84 Kč 

uvedeného v příloze č. 2b), č. 2c)  předloženého materiálu a vyhotovit protokol o provedené 

likvidaci majetku 

  

 Vyřizuje: Ing. David Kutý, MBA, T: 31.03.2021 

 předseda likvidační komise 
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RM_M 15 
Zpráva o stavu pořizování územních studií dle Územního plánu Ostravy 
  
Usnesení číslo: 05714/RM1822/85 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

vzít na vědomí zprávu o stavu pořizování územních studií dle Územního plánu Ostravy 

  

2) ukládá 

  
náměstkyni primátora Mgr. Zuzaně Bajgarové 

předložit zastupitelstvu města zprávu o pořizování územních studií dle Územního plánu Ostravy 

  

 Vyřizuje: Ing. arch. Cyril Vltavský, MPA, T: 27.01.2021 

 vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu 

  
 

RM_M 16 
Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k. ú. Nová Plesná 
a v k. ú. Stará Plesná, vše obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 05715/RM1822/85 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) nesouhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat nemovitou věc, a to: 

-  pozemek parc. č. 186 v k. ú. Nová Plesná, obec Ostrava 

 ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Plesná 

  

2) nesouhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat 

- část pozemku parc. č. 962/2  o výměře 12 m2, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, 

svěřenou městskému obvodu Plesná, která je dle geometrického plánu č. 1290-244/2020, 

vyhotoveného pro k. ú. Stará Plesná, nově označena jako pozemek parc. č. 962/4 v k. ú. Stará 

Plesná, obec Ostrava  
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3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 27.01.2021 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 17 
Návrh na uzavření smluv o nájmu a dodatků ke smlouvám o nájmu 
reklamních vitrín v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 05716/RM1822/85 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít smlouvu o nájmu věci movité, a to reklamní vitríny č. 1 

s nájemcem: 

Ostravské muzeum, příspěvková organizace 

se sídlem Masarykovo náměstí č. 1/1, 728 41 Ostrava - Moravská Ostrava 

IČO 000 97 594 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít smlouvu o nájmu věci movité, a to reklamní vitríny č. 1 

s nájemcem:  

AKORD & POKLAD, s. r. o. 

se sídlem Ostrava - Zábřeh, náměstí SNP 1, PSČ 700 30 

IČO 479 73 145 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít dodatek č. 14 ke smlouvě o nájmu věci movité, a to reklamní 

vitríny č. 2, ev. č. 0185/2008/MJ ze dne 29.01.2008, ve znění dodatků č. 1 - č. 13 
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uzavřené mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 

a Komorní scénou Aréna, příspěvkovou organizací, se sídlem 28. října 289/2, 701 85 Ostrava - 

Moravská Ostrava, IČO: 008 45 035, kterým se mění: 

- čl. IV. Doba a skončení nájmu 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

4) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít dodatek č. 14 ke smlouvě o nájmu věci movité, a to reklamní 

vitríny č. 3, ev. č. 0211/2008/MJ ze dne 30.01.2008, ve znění dodatků č. 1 - č. 13 

uzavřené mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 

a Divadelní společností Petra Bezruče s. r. o., se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, 

28. října 1701/120, PSČ 702 00, IČO 253 82 276, kterým se mění: 

- čl. IV. Doba a skončení nájmu 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

5) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít dodatek č. 11 ke smlouvě o nájmu věci movité, a to reklamní 

vitríny č. 4, ev. č. 0399/2010/MJ ze dne 29.01.2010, ve znění dodatku č. 1 - č. 10 

uzavřené mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 

a Divadlem loutek Ostrava, příspěvkovou organizací, se sídlem Pivovarská 3164/15, 728 32 

Ostrava - Moravská Ostrava, IČO 005 33 874, kterým se mění: 

- čl. IV. Doba a skončení nájmu 

dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  

6) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít smlouvu o nájmu věci movité, a to reklamní vitríny č. 5 

s nájemcem: 

PLATO Ostrava, příspěvková organizace 

se sídlem Prokešovo náměstí 1803/8,  Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

IČO 712 94 538 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 
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7) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít smlouvu o nájmu věci movité, a to reklamní vitríny č. 7 

s nájemcem: 

Národní divadlo moravskoslezské, příspěvková organizace 

se sídlem Masarykovo náměstí č. 1/1, 728 41 Ostrava - Moravská Ostrava 

IČO 001 00 528 

dle přílohy č. 7 předloženého materiálu  

  

 
RM_M 18 
Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do vlastnictví právnické 
osoby Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, 
IČO 00635162, se sídlem Nemocniční 898/20a, 728 80 Ostrava - Moravská 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 05717/RM1822/85 

(zn.předkl.) 
40 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

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

do vlastnictví právnické osoby Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, 

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

výši 141 490,00 Kč (příloha č. 1 předloženého materiálu) 

  

2) ukládá 

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

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

usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Zdeněk Živčák, MPA, T: 22.01.2021 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
 

RM_M 19 
Návrh na zřízení služebností a uzavření smluv o zřízení služebnosti 
  
Usnesení číslo: 05718/RM1822/85 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
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 1) rozhodla 

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

vodovodní přípojky vč. tubusové vodoměrné šachty a venkovního rozvodu pitné vody 

k pozemku: 

parc. č. 792/20 – ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, 

s oprávněným: 

Heimstaden Czech s. r. o., 

se sídlem Gregorova 2582/3, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

IČO: 05253268, 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

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

vodovodní přípojky vč. tubusové vodoměrné šachty a venkovního rozvodu pitné vody 

k pozemku: 

parc. č. 792/20 – ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, 

s oprávněným: 

XXXXXXX XXXXX, rok narození xxXX 

bydliště XXXXXX XXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXXXX, 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 20 
Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k. ú. Slezská Ostrava, 
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 05719/RM1822/85 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

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

ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřené městskému obvodu Slezská Ostrava, a to: 
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- část pozemku parc. č. 2179, o výměře 610 m2 

- část pozemku parc. č. 2187, o výměře 110 m2, dle snímku, který je přílohou č. 1/3 

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

  

2) souhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat nemovitou věc v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, 

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

- část pozemku parc. č. 2399/1, o výměře 358 m2, oddělena a nově označena jako pozemek 

parc. č 2399/1, dle geometrického plánu č. 4476-85/2020, který je přílohou č. 2/3 

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

  

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 21 
Poskytnutí bezúročných zápůjček za účelem předfinancování výdajů 
na pořízení kotlů v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace 
v Moravskoslezském kraji - 3. výzva” 
  
Usnesení číslo: 05720/RM1822/85 

(zn.předkl.) 
80 

  
k usnesení č. 01607/RM1822/25 
k usnesení č. 0421/ZM1822/7 
k usnesení č. 01978/RM1822/29 
k usnesení č. 1233/ZM1822/19 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí bezúročných zápůjček v celkové výši 1 000 000 Kč fyzickým osobám 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu za účelem předfinancování výdajů na pořízení nových 

zdrojů vytápění v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji  -  
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3. výzva” a o uzavření příslušných smluv o zápůjčce dle přílohy č. 2 a důvodové zprávy 

předloženého materiálu mezi statutárním městem Ostrava a shora uvedenými fyzickými 

osobami 

  

2) ukládá 

  
náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., MBA, T: 27.01.2021 

 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 

  
 

RM_M 22 
Žádost Spolku Lungta o podporu mezinárodní kampaně „Vlajka 
pro Tibet” a vyvěšení tibetské vlajky na budovu Radnice města Ostravy 
dne 10. 3. 2021 
  
Usnesení číslo: 05721/RM1822/85 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka  pro Tibet” a vyvěšení tibetské vlajky 

na budovu Radnice města Ostravy dne 10. 3. 2021 

  

 
RM_M 23 
Úprava rozpočtu 
  
Usnesení číslo: 05722/RM1822/85 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

- běžné výdaje 

na § 3522, pol. 5171, ÚZ 1070, ORJ 230, org. 6226 o 43 tis. Kč (C.1.) 

(C.3.) na ORJ 135, § 4349, pol. 5021, ÚZ 7109 o 243 tis. Kč 

                                            pol. 5031, ÚZ 7109 o 60 tis. Kč 
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                                            pol. 5032, ÚZ 7109 o 22 tis. Kč 

(C.4.) na ORJ 135, § 3639, pol. 5011, ÚZ 112500000, org. 115000000 o 51 tis. Kč 

                                                             ÚZ 112100000, org. 115000000 o 9 tis. Kč 

                                            pol. 5031, ÚZ 112500000, org. 115000000 o 13 tis. Kč 

                                                             ÚZ 112100000, org. 115000000 o 3 tis. Kč 

                                            pol. 5032, ÚZ 112500000, org. 115000000 o 5 tis. Kč 

                                                             ÚZ 112100000, org. 115000000 o 1 tis. Kč 

          na ORJ 130, § 3639, pol. 5173, ÚZ 112500000, org. 115000000 o 85 tis. Kč 

                                                             ÚZ 112100000, org. 115000000 o 15 tis. Kč 

(C.5.) na ORJ 135, § 3639, pol. 5011, ÚZ 109517018, org. 120000000 o 635 tis. Kč 

                                                             ÚZ 109117017, org. 120000000 o 112 tis. Kč 

                                            pol. 5031, ÚZ 109517018, org. 120000000 o 158 tis. Kč 

                                                             ÚZ 109117017, org. 120000000 o 28 tis. Kč 

                                            pol. 5032, ÚZ 109517018, org. 120000000 o 57 tis. Kč 

                                                             ÚZ 109117017, org. 120000000 o 10 tis. Kč 

          na ORJ 130, § 3639, pol. 5173, ÚZ 109517018, org. 120000000 o 85 tis. Kč 

                                                             ÚZ 109117017, org. 120000000 o 15 tis. Kč 

(C.6.) na ORJ 135, § 3719, pol. 5011, ÚZ 120500000, org. 113000000 o 262 tis. Kč 

                                                             ÚZ 120100000, org. 113000000 o 65 tis. Kč 

                                            pol. 5031, ÚZ 120500000, org. 113000000 o 65 tis. Kč 

                                                             ÚZ 120100000, org. 113000000 o 16 tis. Kč 

                                            pol. 5032, ÚZ 120500000, org. 113000000 o 23 tis. Kč 

                                                             ÚZ 120100000, org. 113000000 o 6 tis. Kč 

(C.7.) na ORJ 135, § 3714, pol. 5011, ÚZ 111500000, org. 116000000 o 467 tis. Kč 

                                                             ÚZ 111100000, org. 116000000 o 83 tis. Kč 

                                            pol. 5031, ÚZ 111500000, org. 116000000 o 116 tis. Kč 

                                                             ÚZ 111100000, org. 116000000 o 21 tis. Kč 

                                            pol. 5032, ÚZ 111500000, org. 116000000 o 43 tis. Kč 

                                                             ÚZ 111100000, org. 116000000 o 8 tis. K 

          na ORJ 130, § 3714, pol. 5173, ÚZ 111500000, org. 116000000 o 170 tis. Kč 

                                                             ÚZ 111100000, org. 116000000 o 30 tis. Kč 

na § 3699, pol. 5166, ÚZ 3636, ORJ 300 o 170 tis. Kč (C.8.) 

- kapitálové výdaje 

(C.1.) na ORJ 230, § 2212, pol. 6121, org. 3190 o 521 tis. Kč 

                               § 4357, pol. 6121, org. 6042 o 88 tis. Kč  

                               § 2321, pol. 6121, org. 7302 o 50 tis. Kč 

                                            pol. 6122, org. 7418 o 1 527 tis. Kč 

na § 2219, pol. 6121, ÚZ 8123, ORJ 230 , org. 3192 o 2 000 tis. Kč (F.1.) 

na § 2212, pol. 6121, ÚZ 8123, ORJ 230, org. 7332 o 10 000 tis. Kč (F.2.) 

- investiční převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje 

(B.1.) na ORJ 120, § 6330, pol. 6363, ÚZ 2000, org. 604 o 1 610 tis. Kč 

                                                             ÚZ 2090, org. 604 o 20 093 tis. Kč 

na § 6330, pol. 6363, ÚZ 3500, ORJ 120, org. 602 o 5 100 tis. Kč (C.2.) 
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z v y š u j e 

- financování 

(B.1.) na ORJ 120, pol. 8115, ÚZ 2000 o 1 610 tis. Kč 

                                                ÚZ 2090 o 20 093 tis. Kč 

na pol. 8123, ÚZ 8123, ORJ 120 o 2 000 tis. Kč (F.1.) 

                                                     o 10 000 tis. Kč (F.2.) 

s n i ž u j í 

- běžné výdaje 

na § 3522, pol. 5169, ÚZ 1070, ORJ 230, org. 6226 o 43 tis. Kč (C.1.) 

na § 4349, pol. 5169, ÚZ 7109, ORJ 180 o 325 tis. Kč (C.3.) 

na § 3639, pol. 5901, ORJ 300, org. 115000000 o 182 tis. Kč (C.4.) 

na § 3639, pol. 5901, ORJ 300, org. 120000000 o 1 100 tis. Kč (C.5.) 

na § 3719, pol. 5901, ORJ 300, org. 113000000 o 437  tis. Kč (C.6.) 

na § 3714, pol. 5901, ORJ 300, org. 116000000 o 938 tis. Kč (C.7.) 

na § 3636, pol. 5901, ÚZ 3636, ORJ 300 o 170 tis. Kč (C.8.) 

- kapitálové výdaje 

(C.1.) na ORJ 230, § 6409, pol. 6901o 521 tis. Kč 

                               § 6409, pol. 6901 o 88 tis. Kč 

                               2321, pol. 6121, org. 7096 o 1 577 tis. Kč 

- neinvestiční převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje 

na § 6330, pol. 5347, ÚZ 93, ORJ 120, org. 502 o 5 100 tis. Kč (C.2.) 

Městský obvod Ostrava-Jih (B.1.) 

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

na § 6330, pol. 4251, ÚZ 2000, org. 604 o 1 610 tis. Kč 

                                   ÚZ 2090, org. 604 o 20 093 tis. Kč 

- zvýší kapitálové výdaje 

na § xxxx, pol. xxxx 

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

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

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 93, org. 502 o 5 100 tis. Kč 

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

na § 6330, pol. 4251, ÚZ 3500, org. 602 o 5 100 tis. Kč 

- sníží běžné výdaje 

na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 93 o 5 100 tis. Kč 

- zvýší kapitálové výdaje 

na § xxxx, pol. 6xxx, ÚZ 3500, org. 02xxxxx000000 o 5 100 tis. Kč 
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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 24 
Ujednání o ceně, dohoda o poskytování záloh a diagram na dodávku 
a odběr tepla - pro rok 2021 
  
Usnesení číslo: 05723/RM1822/85 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření ujednání o ceně dle přílohy č. 3 předloženého materiálu a dohody o poskytování záloh 

za odběr tepelné energie pro rok 2021 dle přílohy č. 4 předloženého materiálu, vše k uzavřené 

Smlouvě o dodávce tepelné energie ze dne 27. 2. 2009, ev. č. smlouvy města 

0488/2009/HS/LPO, ev. č. smlouvy dodavatele 41181 mezi statutárním městem Ostrava, 

Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 jako odběratelem a společností 

Veolia Energie ČR, a. s., 28. října 3337/7, 702 00 Ostrava- Moravská Ostrava, IČO:45193410 

jako dodavatelem 

  

2) rozhodla 

  
o uzavření ujednání o ceně dle přílohy č. 5 předloženého materiálu a dohody o poskytování záloh 

za odběr tepelné energie pro rok 2021 dle přílohy č. 6 předloženého materiálu, vše k uzavřené 

Smlouvě o dodávce tepelné energie ze dne 27. 2. 2009 ev. č. smlouvy města 0486/2009/HS/LPO 

a dodatku č. 1 ze dne 17. 9. 2012 této smlouvy ev. č. dodatku č.1 0486D1/2012/HS, 

ev. č. smlouvy dodavatele 70367 mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 

729 30 Ostrava, IČO: 00845451 jako odběratelem a společností Veolia Energie ČR, a. s, 

28. října 3337/7, 702 00 Ostrava- Moravská Ostrava, IČO 45193410 jako dodavatelem 

  

3) rozhodla 

  
o uzavření ujednání o ceně dle přílohy č. 7 předloženého materiálu a dohody o poskytování záloh 

za odběr tepelné energie pro rok 2021 dle přílohy č. 8 předloženého materiálu, vše k uzavřené 

Smlouvě o dodávce tepelné energie ze dne 27. 2. 2009, ev. č. smlouvy města 

0490/2009/HS/LPO, ev. č. smlouvy dodavatele 70452 mezi statutárním městem Ostrava,  
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Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 jako odběratelem a společností 

Veolia Energie ČR, a. s, 28. října 3337/7, 702 00 Ostrava- Moravská Ostrava, IČO: 45193410 

jako dodavatelem 

  

4) rozhodla 

  
o uzavření ujednání o ceně dle přílohy č. 9 předloženého materiálu, dohody o poskytování záloh 

za odběr tepelné energie pro rok 2021 dle přílohy č. 10 předloženého materiálu a diagramu 

na dodávku a odběr tepla dle přílohy č. 11 předloženého materiálu, vše k uzavřené Smlouvě 

o dodávce tepelné energie ze dne 27. 2. 2009, ev. č. smlouvy města 0487/2009/HS/LPO, 

ev. č. smlouvy dodavatele 37998 mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 

729 30 Ostrava, IČO: 00845451 jako odběratelem a společností Veolia Energie ČR, a. s, 

28. října 3337/7, 702 00 Ostrava- Moravská Ostrava, IČO: 45193410 jako dodavatelem  

  

5) rozhodla 

  
o uzavření ujednání o ceně dle přílohy č. 12 předloženého materiálu a dohody o poskytování 

záloh za odběr tepelné energie pro rok 2021 dle přílohy č. 13 předloženého materiálu, 

vše k uzavřené Smlouvě o dodávce tepelné energie ze dne 26. 10. 2009, ev. č. smlouvy města 

2627/2009/HS/LPO, ev. č. smlouvy dodavatele 11111 mezi statutárním městem Ostrava, 

Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 jako odběratelem a společností 

Veolia Energie ČR, a. s, 28. října 3337/7, 702 00 Ostrava- Moravská Ostrava, IČO: 45193410 

jako dodavatelem 

  

 
RM_M 25 
Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo a smlouvě příkazní 
č. 2236/2020/OI/VZ 
  
Usnesení číslo: 05724/RM1822/85 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2236/2020/OI/VZ ze dne 31. 8. 2020 

mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí č. 8, 729 30 Ostrava, IČO 00845451 

a společností Ateliér IDEA, spol. s r.o., Strmá 640/12, 709 00 Ostrava, IČO 15502309 na akci 

„Rekonstrukce podchodu pod ul. Místeckou ( PD+ IČ+AD ), a to dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 
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RM_M 26 
Návrh na vydání předchozího souhlasu radou města s uzavřením 
nájemní smlouvy pro městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 
  
Usnesení číslo: 05725/RM1822/85 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) vydává 

  
pro městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, se sídlem náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 

Ostrava 

předchozí souhlas s uzavřením nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 2202/2, ost. plocha - 

jiná plocha, o výměře 2 m2 a na část pozemku parc. č. 2308/2, ost. plocha - ost. komunikace, 

o výměře 1 m2, oba v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, svěřené tomuto městskému obvodu 

(lokalita v blízkosti kruhového objezdu u prodejny LIDL) 

  

se společností 

AML - automobilové mycí linky, spol. s r.o. 

se sídlem: Na radosti 399, Zličín, 155 21 Praha 5 

IČO: 430 00 495 

za účelem umístění informačního zařízení, tj. 1 ks cenového totemu a 1 ks směrového ukazatele, 

na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou delší než tři měsíce, 

a to v souladu s ustanovením čl. 7 odst. (9) písmene u) bodu 2 Obecně závazné vyhlášky 

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

  

 
RM_M 27 
Výběr nejvýhodnější nabídky úvěru ve výši 30 mil. Kč 
na předfinancování dotačních projektů pro městský obvod Ostrava - Jih 
  
Usnesení číslo: 05726/RM1822/85 

(zn.předkl.) 
07 

  
k usnesení č. 04941/RM1822/72 
k usnesení č. 1101/ZM1822/17 
k usnesení č. 05105/RM1822/75 
  
Rada města 

  
1) rozhodlo 

  
o výběru nejvýhodnější nabídky úvěru pro statutární město Ostrava ve výši 30 mil. Kč 

na základě Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ve znění přílohy č. 2 předloženého 

materiálu od poskytovatele: 
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UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. 

se sídlem: Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 - Michle 

IČO: 64948242 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření Smlouvy o úvěru mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. 8, 

729 30 Ostrava, IČO: 00845451 a UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a. s., 

Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 – Michle, IČO: 64948242 dle návrhu smlouvy ve znění 

přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

předložit návrh dle bodu 2) tohoto usnesení k rozhodnutí zastupitelstvu města 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 27.01.2021 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 28 
Výběr nejvýhodnější nabídky úvěru ve výši 150 mil. Kč na opravy 
a modernizaci bytového fondu pro městský obvod Ostrava - Jih 
  
Usnesení číslo: 05727/RM1822/85 

(zn.předkl.) 
07 

  
k usnesení č. 04942/RM1822/72 
k usnesení č. 1102/ZM1822/17 
k usnesení č. 05104/RM1822/75 
 

Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o výběru nejvýhodnější nabídky úvěru pro statutární město Ostrava ve výši 150 mil. Kč 

na základě Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ve znění přílohy č. 2 předloženého 

materiálu od poskytovatele: 

Komerční banka, a. s. 

se sídlem: Na Příkopě 33 čp. 969, 114 07 Praha 1 

IČO: 45317054 
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2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření Smlouvy o úvěru mezi statutárním městem Ostrava, 

Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 a Komerční bankou, a. s., 

Na Příkopě 33 čp. 969, 114 07 Praha 1, IČO: 045317054 dle návrhu smlouvy ve znění 

přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

předložit návrh dle bodu 2) tohoto usnesení k rozhodnutí zastupitelstvu města 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 27.01.2021 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 29 
Návrh na uzavření smluv o zřízení věcného břemene k pozemkům 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a. s. 
  
Usnesení číslo: 05728/RM1822/85 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

a provozování nadzemního vedení NN včetně jistící skříně na sloupu  k pozemku ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy: 

parc. č. 1906/2 - ostatní plocha, silnice 

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

ČEZ Distribuce, a.s. 

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

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

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

a provozování podzemní kabelové přípojky NN  k pozemku ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy: 
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parc. č. 1786/9 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k. ú. Poruba, obec Ostrava, s oprávněným: 

ČEZ Distribuce, a.s. 

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

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

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

a provozování podzemní kabelové přípojky 2x NN 0,4 kV  k pozemku ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy: 

parc. č. 1579/3 - ostatní plocha, jiná plocha 

v k. ú. Poruba, obec Ostrava, s oprávněným: 

ČEZ Distribuce, a.s. 

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

dle přílohy č. 9 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 30 
Návrh na udělení souhlasu se změnami na nemovitém majetku 
  
Usnesení číslo: 05729/RM1822/85 

(zn.předkl.) 
42 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
v souladu s čl. 1, odst. 1 Dodatku č. 4 ze dne 5. 4. 2017 ke zřizovací listině ze dne 21. 5. 2014 

organizace Středisko volného času Korunka, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková 

organizace, IČO 75080508, se změnami na nemovitém majetku dle důvodové zprávy 

a přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 31 
Návrh na záměr města pronajmout a vypůjčit části pozemků 
  
Usnesení číslo: 05730/RM1822/85 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
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1) rozhodla 

  o záměru města pronajmout část pozemku parc. č. 3247/3 - vodní plocha, koryto vodního toku 

přirozené nebo upravené o výměře 29,7 m2 v k. ú. Martinov ve Slezsku, obec Ostrava, 

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 část pozemku parc. č. 1884/2 - orná půda o výměře 15 m2 v k. ú. 

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

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit  

  

3) rozhodla 

  
o záměru města vypůjčit část pozemku parc. č. 263/3 - vodní plocha, koryto vodního toku 

přirozené nebo upravené o výměře 9 m2 v k. ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava, dle zákresu 

ve snímku, který je přílohou č. 3/1 předloženého materiálu a zároveň si vyhrazuje právo 

kdykoliv tento záměr zrušit  

  

 
RM_M 32 
Návrh na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě 2399/2019/OI/VZKÚ 
„Výstavba bytového domu na ulici Janáčkova” 
  
Usnesení číslo: 05731/RM1822/85 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2399/2019/OI/VZKÚ, která nabyla účinnosti dne 

22.08.2019, jejímž předmětem je „Výstavba bytového domu na ulici Janáčkova”, 

a to se společností  BYSTROŇ GROUP a.s., se sídlem Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava, 

IČO: 278 00 466 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, a to z důvodů dle důvodové zprávy 

předloženého materiálu, kdy nová cena díla bude činit maximálně 63 730 612,19 Kč bez DPH 

  

 
RM_M 33 
Návrh na nové složení odborné pracovní skupiny (Nová koncepce 
bydlení SMO) 
  
Usnesení číslo: 05732/RM1822/85 

(zn.předkl.) 
08 

  
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 
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1) odvolává 

   

členy odborné pracovní skupiny rady města pro vytvoření nové koncepce bydlení SMO a to: 

Ing Kamila Stračánka, Mgr. Patrika Hujduse a Ing. Marii Obroučkovou  

  

2) jmenuje 

  
nové členy odborné pracovní skupiny rady města pro vytvoření nové koncepce bydlení SMO 

takto: 

Ing. Jana Pravňanského, Ph.D., specialistu pro bytový fond ve vlastnictví města, odbor 

majetkový MMO, 

Jiřího Vávru, starostu MOb Mariánské Hory a Hulváky, 

Richarda Čermáka, starostu MOb Vítkovice a 

Mgr. Kateřinu Bonito, specialistku strategického plánování, odbor strategického rozvoje 

oddělení strategie MMO 

  

 
RM_M 34 
Návrh na záměr města neprodat pozemek (ul. Na Jízdárně), návrh 
na záměr města neprodat pozemek (Žofínská), vše v k. ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 05733/RM1822/85 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) nesouhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat 

pozemek parc. č. 2955/73, v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy, svěřený městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  

2) nesouhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat 

pozemek parc. č. 223/3, jehož součástí je stavba: Moravská Ostrava, č. p. 1390 

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy 

  

 

 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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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 35 
Návrh na záměr města prodat pozemek ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy v k. ú. Hrabová, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 05734/RM1822/85 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se záměrem města prodat pozemek ve vlastnictví statutárního města Ostravy:  

- část pozemku parc. č. 304/80 o výměře 6 m2, označená jako pozemek parc. č. 304/89 ostatní 

plocha, ostatní komunikace dle GP č. 3234-329/2020 vyhotovený  pro k. ú. Hrabová, obec 

Ostrava 

a zároveň doporučuje zastupitelstvu města vyhradit si právo kdykoliv tento záměr zrušit  

  

2) souhlasí 

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

předpisů, s umístěním části zpevněné plochy na pozemku parc. č. 304/80 - orná půda, 

v k. ú. Hrabová, obec Ostrava, pro: 

CTPark Ostrava, spol. s r.o.  

se sídlem: Central Trade Park D1 1571, 396 01 Humpolec, IČO: 084 71 827 

v rámci rozšíření veřejně přístupné účelové komunikace v místě napojení na ulici Na  Rovince 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu  

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  



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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 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 27.01.2021 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 36 
Žádosti o uzavření dodatků k veřejnoprávním smlouvám se sportovními 
kluby VK Ostrava, s.r.o. a BOXING OSTRAVA, z.s. 
  
Usnesení číslo: 05735/RM1822/85 

(zn.předkl.) 
91 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o neprodloužení termínu čerpání poskytnuté dotace do 31. 5. 2021 žadateli 

VK Ostrava, s.r.o., Hrušovská 2953/15, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 25860542, 

dle přílohy č. 1  a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové dotace 

z rozpočtu statutárního města Ostravy ev. č. 0018/2020/ŠaS mezi statutárním městem Ostravou 

a spolkem BOXING OSTRAVA, z. s., Hladnovská 259/128, Muglinov, 712 00 Ostrava, 

IČO 22719423, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
náměstkyni primátora Mgr. Andree Hoffmannové, Ph.D., 

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

na jeho zasedání dne 27.01.2021 

  

 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 27.01.2021 

 vedoucí odboru školství a sportu 

  
  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_M 37 
Návrh na poskytnutí mimořádných dotací na rok 2021 spolkům 
CENTRUM INDIVIDUÁLNÍCH SPORTŮ OSTRAVA, Ostravská 
tělovýchovná unie a Nadačnímu fondu regionální fotbalové Akademie 
Moravskoslezského kraje 
  
Usnesení číslo: 05736/RM1822/85 

(zn.předkl.) 
91 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí mimořádné dotace ve výši 2 400 tis. Kč na rok 2021 spolku 

CENTRUM INDIVIDUÁLNÍCH SPORTŮ OSTRAVA, IČO: 26996448, se sídlem 

Závodní 2891/86, Vítkovice, 703 00 Ostrava na realizaci projektu „Výběr a podpora 

talentovaných sportovců CISO” dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace mezi statutárním městem 

Ostrava a shora uvedeným subjektem dle přílohy č. 4  a důvodové zprávy předloženého 

materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí mimořádné dotace ve výši 250 tis. Kč na rok 2021 spolku Ostravská 

tělovýchovná unie, IČO: 00436071, se sídlem náměstí Svatopluka Čecha 518/10, Přívoz, 702 00 

Ostrava na realizaci projektu „Zabezpečení celoroční činnosti Ostravské tělovýchovné unie, 

školení trenérů a činovníků v oblasti sportu, podpora dobrovolníků, organizace soutěží 

a zajištění servisu sportovním organizacím” dle přílohy č. 2 a důvodové zprávy předloženého 

materiálu a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace mezi statutárním 

městem Ostrava a shora uvedeným subjektem dle přílohy č. 4  a důvodové zprávy předloženého 

materiálu 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí mimořádné dotace ve výši 4 200 tis. Kč na rok 2021 Nadačnímu fondu 

regionální fotbalové Akademie Moravskoslezského kraje, IČO: 05127246, se sídlem náměstí 

Svatopluka Čecha 518/10, Přívoz, 702 00 Ostrava na realizaci projektu „Regionální fotbalová 

akademie Moravskoslezského kraje” dle přílohy č. 3 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace mezi statutárním městem 

Ostrava a shora uvedeným subjektem dle přílohy č. 4 a důvodové zprávy předloženého materiálu 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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4) ukládá 

  
náměstkyni primátora Mgr. Andree Hoffmannové, Ph.D., 

předložit návrh dle bodů 1) - 3) tohoto usnesení k rozhodnutí zastupitelstvu města 

na jeho jednání dne 27. 1. 2021 

  

 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 27.01.2021 

 vedoucí odboru školství a sportu 

  
 

RM_M 38 
Návrh na podání žádosti o dotaci pro projekt „Plošná kanalizace 
Michálkovice - studie proveditelnosti“ 
  
Usnesení číslo: 05737/RM1822/85 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
podání žádosti o dotaci pro projekt „Plošná kanalizace Michálkovice - studie proveditelnosti” 

  

2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostrava - odboru strategického rozvoje 

zajistit veškeré úkony související s předložením žádosti o dotaci a všech jejich příloh pro projekt 

dle bodu 1) tohoto usnesení v souladu s podmínkami výzvy v rámci programu Podpora návrhu 

řešení nakládání s vodami na území, příp. části území, obce 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 25.01.2021 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
 

RM_M 39 
Výběr nejvýhodnější nabídky úvěru ve výši 57 mil. Kč na financování 
investičních projektů pro městský obvod Vítkovice 
  
Usnesení číslo: 05738/RM1822/85 

(zn.předkl.) 
07 

  
k usnesení č. 04961/RM1822/72 
k usnesení č. 1100/ZM1822/17 
k usnesení č. 05134/RM1822/75 
 
  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o výběru nejvýhodnější nabídky úvěru pro statutární město Ostrava ve výši 57 mil. Kč 

na základě Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ve znění přílohy č. 2 od poskytovatele 

Komerční banka, a.s. 

se sídlem: Na Příkopě 33 čp. 969, 114 07 Praha 1 

IČO: 45317054 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření Smlouvy o úvěru mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. 8, 

729 30 Ostrava, IČO 00845451 a Komerční bankou, a.s., Na Příkopě 33 čp. 969, 114 07 Praha 1, 

IČO: 45317054 dle návrhu smlouvy ve znění přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

předložit návrh dle bodu 2) tohoto usnesení k rozhodnutí zastupitelstvu města 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 27.01.2021 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 40 
Návrh na poskytnutí mimořádných dotací společnostem FC Baník 
Ostrava, a.s., HC VÍTKOVICE RIDERA a.s. 
  
Usnesení číslo: 05739/RM1822/85 

(zn.předkl.) 
91 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí mimořádné dotace ve výši  1 000 tis. Kč společnosti FC Baník Ostrava, 

a.s., IČO: 64610128, se sídlem Bukovanského 1028/4, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava 

na realizaci projektu „Pomoc se zmírněním ekonomických důsledků pandemie COVID-19”, 

dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy předloženého materiálu a o uzavření veřejnoprávní smlouvy 

o poskytnutí účelové dotace mezi statutárním městem Ostrava a shora uvedeným subjektem 



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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dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí mimořádné dotace ve výši  1 000 tis. Kč společnosti HC VÍTKOVICE 

RIDERA a.s., IČO: 26861836, se sídlem Ruská 3077/135, Zábřeh, 700 30 Ostrava na realizaci 

projektu „Pomoc se zmírněním ekonomických dopadů pandemie nemoci covid-19”, 

dle přílohy č. 3 a důvodové zprávy předloženého materiálu a o uzavření veřejnoprávní smlouvy 

o poskytnutí účelové dotace mezi statutárním městem Ostrava a shora uvedeným subjektem 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

snižuje rozpočtová rezerva 

na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 2 000 tis. Kč 

zvyšují neinvestiční transfery 

na § 3419, pol. 5213, ORJ 161 o 2 000 tis. Kč 

  

4) ukládá 

  
náměstkyni primátora Mgr. Andree Hoffmannové, Ph.D., 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí a schválení návrhy dle bodů 1)  až  3) 

tohoto usnesení na jeho zasedání dne 27. 1. 2021  

  

 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 27.01.2021 

 vedoucí odboru školství a sportu 

  
 

RM_M 41 
Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce částí pozemku parc. č. 3265/9, 
k. ú. Radvanice, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 05740/RM1822/85 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně půjčitele o uzavření smlouvy o výpůjčce na výpůjčku částí pozemku parc. č. 3265/9, 

ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 0,25 m2, k. ú. Radvanice, obec Ostrava, 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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s vypůjčitelem 

Česká pošta, s. p., se sídlem Politických vězňů 909/4, Praha 1, PSČ 225 99, IČO: 471 14 983, 

na dobu neurčitou, 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 42 
Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k. ú. Hrabová, obec 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 05741/RM1822/85 

(zn.předkl.) 
08 

 Rada města 

  
1) nesouhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat nemovité věci v k. ú. Hrabová, obec Ostrava, ve vlastnictví 

statutárního města Ostrava, nesvěřené městskému obvodu Hrabová, a to: 

- část pozemku parc. č. 1895/3, o výměře 120 m2, dále označena jako pozemek parc. č. 1895/3, 

- část pozemku parc. č. 1899/42, o výměře 2 m2, nově označena jako pozemek parc. č. 1899/68, 

- část pozemku parc. č.  2589/5, o výměře 193 m2, dále označena jako pozemek parc. č. 2589/5, 

vše odděleno dle geometrického plánu č. 3093-6/2019, který je přílohou č. 1/3 předloženého 

materiálu 

  

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 

  
 

RM_M 43 
Návrh na uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě 1106/2020/OI/VZ 
„Rekonstrukce historické budovy bývalých jatek” 
  
Usnesení číslo: 05742/RM1822/85 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
 
 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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1) rozhodla 

  
o uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo č. 1106/2020/OI/VZ uzavřené dne 23.03.2020, 

jejímž předmětem je „Rekonstrukce historické budovy bývalých jatek”, a to se společností 

Zlínstav a.s., se sídlem Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČO: 28315669, dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu, a to z důvodů dle důvodové zprávy předloženého materiálu, kdy nová 

cena díla bude činit maximálně 184 489 004,99 Kč bez DPH 

  

 
RM_M 44 
Veřejná zakázka s názvem „Blok Nové Lauby” - další postup 
  
Usnesení číslo: 05743/RM1822/85 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

akceptovat nabídku dodavatele „Sdružení BBB Nové Lauby” na veřejnou zakázku zadávanou 

v užším řízení dle § 58 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů, pod názvem „Blok Nové Lauby”, jehož členy jsou společnosti BYSTROŇ 

Group a.s.,  BBP Stavby s.r.o. a BAK stavební společnost, a.s., 

dle důvodové zprávy předloženého materiálu s úpravou 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

akceptovat, aby Kupní smlouva s předkupním právem a zákazem zcizení a Smlouva o smlouvě 

budoucí kupní na koupi jednotek na základě zadávacího řízení k veřejné zakázce pod názvem 

„Blok Nové Lauby“ byly uzavřeny mezi statutárním městem Ostrava a účelově založenou 

obchodní společností na straně dodavatele společnostmi BYSTROŇ Group a.s., BBP Stavby 

s.r.o. a BAK stavební společnost, a.s., 

a to dle důvodové zprávy předloženého materiálu s úpravou 

  

3) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi, 

náměstkyni primátora Mgr. Zuzaně Bajgarové, 

předložit materiál dle bodu 1) a 2) tohoto usnesení zastupitelstvu města 
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 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, MPA, T: 27.01.2021 

 vedoucí odboru legislativního a právního 

  
 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 27.01.2021 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 27.01.2021 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 27.01.2021 

 vedoucí odboru veřejných zakázek 

  
 

RM_M 45 
Návrh na přijetí daru 10.000 ks respirátorů kategorie FFP2 
od společnosti SUNGWOO HITECH s. r. o. 
  
Usnesení číslo: 05744/RM1822/85 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o přijetí daru 10.000 ks respirátorů kategorie FFP2 v celkové hodnotě ve výši 426.000,-- Kč 

od společnosti SUNGWOO HITECH s. r. o., se sídlem Na Rovince 895, 

720 00  Ostrava-Hrabová, IČO 26869918 dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

a uzavření příslušné darovací smlouvy dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 46 
Návrh na uzavření smlouvy s investorem stavby „Rekonstrukce objektu 
Ostravica – objekt A a objekt B“ a udělení souhlasu s umístěním 
stavebního objektu „Předsazené fasády“ 
  
Usnesení číslo: 05745/RM1822/85 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy mezi statutárním městem Ostrava a investorem stavby „Rekonstrukce 

objektu Ostravica - objekt A a objekt B“, společností Ostravica 2020 s.r.o., se sídlem 

Václavské náměstí 834/17, Nové město, 110 00 Praha 1, IČO: 27940365 dle důvodové zprávy 

a přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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2) souhlasí 

  
s umístěním: 

předsazené fasády pro účely územního řízení v souladu s ustanovením § 184a zákona 

č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů nad pozemky ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy parc. č. 407/2 - zastavěná plocha a nádvoří a parc. č. 405/15 - ostatní 

plocha, zeleň v k. ú.  Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

pro:  

  

Ostravica 2020 s.r.o. 

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

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

dokumentace, který je přílohou č. 2/2 předloženého materiálu za podmínky uzavření smlouvy 

dle bodu 1) usnesení 

  

 
RM_VZ 1 
Veřejná zakázka „Rekonstrukce a rozšíření kanalizace Bartovice, 2. část 
- dešťová kanalizace - PD+IČ+AD”, poř. č. 193/2020 
  
Usnesení číslo: 05746/RM1822/85 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o výběru dodavatele a uzavření smlouvy o dílo a smlouvy příkazní k veřejné zakázce malého 

rozsahu na vypracování projektových podkladů a zajištění souvisejících služeb pro stavbu 

„Rekonstrukce a rozšíření kanalizace Bartovice, 2. část - dešťová kanalizace”, k. ú. Bartovice, 

obec Ostrava v rozsahu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 

GePS-Geotechnik, s.r.o. 

se sídlem: Starobělská 3214/85, Zábřeh, 700 30 Ostrava 

IČO: 06704778 

za cenu nejvýše přípustnou 438.000,- Kč bez DPH 

  

 
 


