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Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 26.01.2021 
  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název zn.předkl. 

05747/RM1822/86 RM_M 0 Schválení programu 86. schůze rady města konané 

dne 26.01.2021 

35 

05748/RM1822/86 RM_M 1 Akční plán na rok 2021 ke Koncepci rodinné 

politiky na období 2019-2022 

87 

05749/RM1822/86 RM_M 2 Návrh na uzavření Dodatku č. 2 Smlouvy                   

o poskytnutí finančního příspěvku na zajištění 

dopravní obslužnosti městskou hromadnou 

dopravou mezi SMO a obcemi/městy 

09 

05750/RM1822/86 RM_M 3 Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava za měsíc 

prosinec 2020 

25 

05751/RM1822/86 RM_M 4 Schválení Změny Rozhodnutí o poskytnutí dotace 

z Integrovaného regionálního operačního 

programu na projekt Lepší přístup k výuce jazyků 

na ZŠ v Ostravě-Porubě 

50 

05752/RM1822/86 RM_M 5 Udělení předchozího souhlasu s nabytím daru          

do vlastnictví Národního divadla 

moravskoslezského, p.o. 

42 

05753/RM1822/86 RM_M 6 Návrh na předání vodohospodářského majetku           

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

a záměr pronájmu 

08 

05754/RM1822/86 RM_M 7 Návrh na změnu složení pracovní skupiny                 

k naplňování Generelu Městské nemocnice 

Ostrava 

32 

05755/RM1822/86 RM_M 8 Dodatek č. 2 ke Směrnici č. 1/2017 Zásady vztahů 

orgánů města k příspěvkovým organizacím 

zřízeným zastupitelstvem města Ostravy 

07 

05756/RM1822/86 RM_M 9 Návrh na zřízení služebností a uzavření smluv             

o zřízení služebnosti 

08 

05757/RM1822/86 RM_M 10 Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě      

o zřízení služebnosti a smlouvy o výpůjčce            

se společností Dopravní podnik Ostrava a.s. 

08 

05758/RM1822/86 RM_M 12 Návrh dodatku č.1 ke smlouvě o dílo a smlouvě 

příkazní č. 0563/2018/OI/VZKÚ 

05 

05759/RM1822/86 RM_M 13 Návrh na uzavření smluv o zřízení služebnosti           

k pozemkům ve vlastnictví Povodí Odry, státní 

podnik a České dráhy, a.s. pro SMO 

08 

05760/RM1822/86 RM_M 14 Návrh koupit plynovodní přípojky v k. ú. 

Moravská Ostrava a v k. ú. Mariánské Hory, obec 

Ostrava od GasNet, s.r.o. 
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05761/RM1822/86 RM_M 15 Návrh na skončení nájmu bytu č. 15 v domě             

na ul. Horní 3033/102, Ostrava-Bělský Les, 

dohodou. Návrh na skončení nájmu bytu č. 4             

v domě na ul. Veleslavínova 1591/17, 

Ostrava-Moravská Ostrava, dohodou 

08 

05762/RM1822/86 RM_M 16 Návrh na záměr města pronajmout prostory 

sloužící k podnikání v k. ú. Mošnov, obec Mošnov 

08 

05763/RM1822/86 RM_M 17 Smlouva o dílo 38 

05764/RM1822/86 RM_M 18 Úprava rozpočtu 07 

05765/RM1822/86 RM_M 19 Návrh zmocnění k podpisu čestného prohlášení 

pronajímatele dle Výzvy 3 v rámci programu 

COVID - Nájemné 

08 

05766/RM1822/86 RM_M 20 Návrh na uzavření nájemní smlouvy na pronájem 

bytu č. 7 (S 3.3.) v domě na ul. Střelniční 75/8, 

Ostrava-Moravská Ostrava 

08 

05767/RM1822/86 RM_M 21 Návrh na poskytnutí neinvestičních účelových 

dotací a příspěvků z rozpočtu statutárního města 

Ostravy pro rok 2021 v oblasti Školství 

60 

05768/RM1822/86 RM_M 22 Organizační zabezpečení hodnocení hospodaření  

a činnosti SMO za rok 2020 

07 

05769/RM1822/86 RM_M 23 Návrh na poskytnutí účelových dotací a příspěvků 

z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2021 

v oblasti Vzdělávání a talentmanagementu 

60 

05770/RM1822/86 RM_M 24 Udělení plné moci 80 

05771/RM1822/86 RM_M 25 Návrh dohody o plné moci k zastupování města 

jako zřizovatele organizace Dětské centrum 

Domeček, příspěvková organizace 

86 

05772/RM1822/86 RM_M 26 Návrh na uzavření smlouvy o nájmu prostoru 

sloužícího k podnikání v k. ú. Mošnov, obec 

Mošnov 

08 

05773/RM1822/86 RM_M 27 Veřejná zakázka s názvem “Blok Nové Lauby” - 

další postup (doplnění a změna usnesení) 

28 

05774/RM1822/86 RM_M 28 Návrh schválení žádostí o peněžitou pomoc ve výši 

20 000 Kč pro zmírnění dopadů krizového opatření 

v souvislosti s epidemií COVID - 19 - I. kolo 

38 

05775/RM1822/86 RM_MZP 1 Návrh na úpravu platu řediteli příspěvkové 

organizace v oblasti sociální péče 

86 

05776/RM1822/86 RM_MZP 2 Návrh na jmenování konkursní komise v rámci 

obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky 

právnické osoby Zoologická zahrada a botanický 

park Ostrava, příspěvková organizace 

38 

05777/RM1822/86 RM_VZ 1 Výměna ohříváku tepla ve výměníkové stanici           

v objektu Magistrátu města Ostravy 

84 

05778/RM1822/86 RM_VZ 2 Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na údržbu 

zeleně v roce 2021 v rámci projektu “Zelená osa 

Vítkovic” 

 

 

84 
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05779/RM1822/86 RM_VZ 3 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu  

a uzavření smlouvy o dílo na zajištění 

geofyzikálního průzkumu v části stavby 

“Kanalizace splašková Plesná - II. etapa, II. část” 

05 

05780/RM1822/86 RM_VZ 4 Veřejná zakázka “Rekonstrukce sportovního areálu 

Poruba I. etapa”, poř.č. 229/2019 

05 

05781/RM1822/86 RM_VZ 5 Veřejná zakázka “Svoz biologického odpadu - ZŠ, 

MŠ, PO”, poř. č. 184/2020 

80 

05782/RM1822/86 RM_VZ 6 Veřejná zakázka “MNO - Modernizace pavilonu 

E2 (TDS+BOZP) II”, poř. č. 168/2020 

05 

  
 
Materiály, které byly staženy: 
  

 Materiál 
  

Název zn.předkl. 

  RM_M 11 Návrh na záměr města pronajmout části pozemků  

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

08 

  
 
Tiskové opravy: 
  
 Materiál 

  
Název zn.předkl. 

  RM_TO 1 Tisková oprava usnesení č. 05667/RM1822/84        

ze dne 12.1. 2021 v bodě 1) 

08 
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RM_M 0 
Schválení programu 86. schůze rady města konané dne 26.01.2021 
  
Usnesení číslo: 05747/RM1822/86 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
program 86. schůze rady města konané dne 26.01.2021 

  

 
RM_M 1 
Akční plán na rok 2021 ke Koncepci rodinné politiky na období 
2019-2022 
  
Usnesení číslo: 05748/RM1822/86 

(zn.předkl.) 
87 

  
k usnesení č. 2419/ZM1418/37 
  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
Akční plán na rok 2021 ke Koncepci rodinné politiky statutárního města Ostravy na období 

2019-2022 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 2 
Návrh na uzavření Dodatku č. 2 Smlouvy o poskytnutí finančního 
příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti městskou hromadnou 
dopravou mezi SMO a obcemi/městy 
  
Usnesení číslo: 05749/RM1822/86 

(zn.předkl.) 
09 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 2 Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění 

dopravní obslužnosti obcí Horní Lhota, Dolní Lhota, Budišovice, Ludgeřovice, Markvartovice, 

Řepiště, Kyjovice, Šilheřovice, Václavovice, Vřesina, Čavisov a měst Bohumín, Hlučín, 

Klimkovice, Paskov, Petřvald, Rychvald, Šenov, Vratimov městskou hromadnou dopravou 

společností Dopravní podnik Ostrava a.s. dle přílohy 1 až 19 předloženého materiálu 
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RM_M 3 
Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava za měsíc prosinec 2020 
  
Usnesení číslo: 05750/RM1822/86 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
informaci o stavu veřejného pořádku za měsíc prosinec 2020 

  

 
RM_M 4 
Schválení Změny Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného 
regionálního operačního programu na projekt Lepší přístup k výuce 
jazyků na ZŠ v Ostravě-Porubě 
  
Usnesení číslo: 05751/RM1822/86 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 00129/RM1822/4 
k usnesení č. 03958/RM1822/60 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se Změnou č. 2 Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného regionálního operačního 

programu od poskytovatele Ministerstva pro místní rozvoj se sídlem Staroměstské náměstí 

932/6, 110 15 Praha 1,IČ: 66002222 na projekt Lepší přístup k výuce jazyků na ZŠ             

v Ostravě-Porubě dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

vyslovit souhlas s posunutím termínů projektu a Změnou č. 2 Rozhodnutí o poskytnutí dotace 

dle přílohy č. 1 a dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

3) žádá 

  
městský obvod Poruba 

zabezpečit všechny potřebné úkony spojené s udržitelností projektu dle bodu 1) tohoto usnesení 
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 Vyřizuje: Ing. Lucie Baránková Vilamová, Ph.D., T: 23.04.2025 

 starostka městského obvodu Poruba 

  
4) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

předložit zastupitelstvu návrh dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lucie Baránková Vilamová, Ph.D., T: 03.03.2021 

 starostka městského obvodu Poruba 

  
 

RM_M 5 
Udělení předchozího souhlasu s nabytím daru do vlastnictví Národního 
divadla moravskoslezského, p.o. 
  
Usnesení číslo: 05752/RM1822/86 

(zn.předkl.) 
42 

  
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 Národního divadla moravskoslezského, příspěvkové organizace, se sídlem 

ul. Čs. legií č. 148/14,  701 04 Ostrava – Moravská Ostrava, IČO 00100528, a o vystavení 

předchozího souhlasu zřizovatele s uzavřením smlouvy dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy 

předloženého materiálu 

  

 
RM_M 6 
Návrh na předání vodohospodářského majetku do nájmu spol. 
Ostravské vodárny a kanalizace a.s. a záměr pronájmu 
  
Usnesení číslo: 05753/RM1822/86 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o předání vodohospodářského majetku ve vlastnictví statutárního města Ostrava v celkové 

pořizovací ceně 38.366.248,15  Kč v rámci Koncesní smlouvy ev. č. 05691/2000/LPO ze dne 

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

a.s. 
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I. Dokončené investiční akce statutárního města Ostrava v celkové pořizovací ceně 

38.148.518,92 Kč 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

19. 2. 2020 a vybudována v rámci stavby”Rekonstrukce vodovodu ul. Mariánskohorská”, ORG 

7325, v pořizovací ceně 29.908.427,02 Kč. 

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

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

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

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

ze dne 31. 8. 2020 a vybudována v rámci stavby “Heřmanice - rekonstrukce vodovodu            

a kanalizace, lokalita Bučina, vodovodní řad A”, ORG 7201, v pořizovací ceně 8.240.091,90 Kč. 

II. Dlouhodobý hmotný majetek v celkové pořizovací ceně 150.000,00 Kč, 

který SMO nabylo darovací smlouvou ev. č. 2941/2020/MJ ze dne 20. 11. 2020 od fyzické 

osoby. Jedná se o vodovodní řad PE 100 D 90 celkové délky 31,68 m včetně 1 kusu podzemního 

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

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

a vybudována v rámci stavby “Prodloužení vodovodu Stará Bělá”. 

III. Dlouhodobý drobný hmotný majetek v celkové pořizovací ceně 67.729,23 Kč, 

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

vodárny a kanalizace a.s.: 

- č. dokladu FVR185611 - navrtávací pásy, domovní uzávěry a kanalizační odbočky za období 

12/2020, 181 ks 

  

2) rozhodla 

  
o záměru statutárního města Ostrava pronajmout vodohospodářskou stavbu ve vlastnictví 

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

I. Dokončené investiční akce statutárního města Ostrava 

- Kanalizace splašková DN 400 včetně 4 kusů kanalizačních šachet DN 1000 celkové délky 

102,06 m, uložená v pozemcích parc. č. 1093, parc. č. 1099, parc. č. 1104 vše v k. ú. Mariánské 

Hory, obec Ostrava. Stavba byla kolaudována kolaudačním souhlasem č. 95/20/VH/K ze dne      

22. 10. 2020. 
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3) svěřuje 

  
pravomoc Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím vedoucího odboru majetkového 

podepsal předávací protokoly dle bodu 1) návrhu usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 29.01.2021 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 7 
Návrh na změnu složení pracovní skupiny k naplňování Generelu 
Městské nemocnice Ostrava 
  
Usnesení číslo: 05754/RM1822/86 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 02450/RM1822/36 
  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
změnu složení pracovní skupiny k naplňování Generelu Městské nemocnice Ostrava              

dle důvodové zprávy předloženého materiálu s úpravou 

  

 
RM_M 8 
Dodatek č. 2 ke Směrnici č. 1/2017 Zásady vztahů orgánů města                  
k příspěvkovým organizacím zřízeným zastupitelstvem města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 05755/RM1822/86 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
návrh znění Dodatku č. 2 ke Směrnici č. 1/2017 Zásady vztahů orgánů města k příspěvkovým 

organizacím zřízeným Zastupitelstvem města Ostravy, s účinností od 01.02.2021 

  

2) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

vydat Dodatek č. 2 ke Směrnici č. 1/2017 Zásady vztahů orgánů města k příspěvkovým 

organizacím zřízeným Zastupitelstvem města Ostravy 
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 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 29.01.2021 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 9 
Návrh na zřízení služebností a uzavření smluv o zřízení služebnosti 
  
Usnesení číslo: 05756/RM1822/86 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

vodovodní přípojky k pozemku: 

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

v k. ú. Heřmanice, obec Ostrava, 

s oprávněným: 

Podlahy Gajdoš s. r. o. 

se sídlem Koněvova 728/102a, Heřmanice, 713 00 Ostrava 

IČO 045 62 178, 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

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

vodovodní přípojky k pozemkům: 

p. p. č. 337/128 – ostatní plocha, jiná plocha, 

p. p. č. 337/136 – ostatní plocha, zeleň, 

oba v k. ú. Heřmanice, obec Ostrava, 

s oprávněným: 

QUALITOP s.r.o. 

se sídlem Orlovská 345/156, Heřmanice, 713 00 Ostrava 

IČO: 619 42 936, 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

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

přípojky dešťové kanalizace k pozemku: 
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parc. č. 253/1 – ostatní plocha, zeleň 

v k. ú. Hrabová, obec Ostrava, 

s oprávněným: 

SUNGWOO HITECH s. r. o. 

se sídlem Na Rovince 895, Hrabová, 720 00 Ostrava 

IČO 268 69 918, 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 10 
Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti            
a smlouvy o výpůjčce se společností Dopravní podnik Ostrava a.s. 
  
Usnesení číslo: 05757/RM1822/86 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

mostní konstrukce na pozemku p. p. č. 1149/6 - ostatní plocha, dráha v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 

obec Ostrava, a mostní konstrukce včetně podpěr mostu na pozemku par. č. 1440/4 - ostatní 

plocha, dráha  v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, s vlastníkem: 

Dopravní podnik Ostrava a.s. 

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

IČO: 619 74 757 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
na straně vypůjčitele 

o uzavření smlouvy o výpůjčce na část pozemku p. p. č. 1149/6, ost. plocha - dráha, v k. ú. 

Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava a na část pozemku parc. č. 1440/4, ost. plocha - dráha, v k. ú. 

Vítkovice, obec Ostrava (oba dva ve vlastnictví půjčitele) 

se společností 

Dopravní podnik Ostrava a.s. 

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

IČO: 619 74 757 

za účelem užívání předmětu výpůjčky z důvodu opravy mostní konstrukce mostu včetně 

podpěry mostu, v rámci realizace stavby “Most ev. č. OV - 386 Závodní přes trať ČD a DPO”,  
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bezúplatně, na dobu určitou, nejpozději však do do 30. 6. 2023, 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 12 
Návrh dodatku č.1 ke smlouvě o dílo a smlouvě příkazní                     
č. 0563/2018/OI/VZKÚ 
  
Usnesení číslo: 05758/RM1822/86 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 0563/2018/OI/VZKÚ, ze dne 

01.03.2018 se zhotovitelem DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., se sídlem Masarykovo náměstí 

5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO 42767377, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 13 
Návrh na uzavření smluv o zřízení služebnosti k pozemkům                    
ve vlastnictví Povodí Odry, státní podnik a České dráhy, a.s. pro SMO 
  
Usnesení číslo: 05759/RM1822/86 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně oprávněného uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti veřejného osvětlení k pozemkům: 

parc. č. 1019/2 - vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené, 

parc. č. 3105/2 - vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené, 

parc. č. 3105/3 - ostatní plocha, jiná plocha 

v k. ú. Svinov, obec Ostrava s vlastníkem pozemků: 

Povodí Odry, státní podnik 

se sídlem Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 708 90 021 

v rámci stavby “Nová Bílovecká v Ostravě-Svinově” 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
na straně oprávněného uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti veřejného 

osvětlení k pozemkům: 
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parc. č. 1018/4 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 1018/10 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 3108/68 - ostatní plocha, dráha 

v k. ú. Svinov, obec Ostrava s vlastníkem pozemků: 

České dráhy, a.s. 

se sídlem Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ 110 15, IČO 70994226 

v rámci stavby “Nová Bílovecká v Ostravě-Svinově” 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 14 
Návrh koupit plynovodní přípojky v k. ú. Moravská Ostrava a v k. ú. 
Mariánské Hory, obec Ostrava od GasNet, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 05760/RM1822/86 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
koupit plynovodní NTL přípojky k nemovitostem ve vlastnictví statutárního města Ostrava, a to: 

• ocel DN50, ID 1816503, délka přípojky 3,6 m, na pozemku parc. č. 3585/4 v k. ú. 

Moravská Ostrava, obec Ostrava 

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

        a 

• ocel DN70, ID 1788373, délka přípojky 15 m, na pozemku p. č. st. 1272 v k. ú. Mariánské 

Hory, obec Ostrava 

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

 

a uzavřít kupní smlouvy 

s GasNet, s.r.o. 

Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 272 95 567 

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

za dohodnutou celkovou kupní cenu 1 600,- Kč  
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RM_M 15 
Návrh na skončení nájmu bytu č. 15 v domě na ul. Horní 3033/102, 
Ostrava-Bělský Les, dohodou. Návrh na skončení nájmu bytu č. 4             
v domě na ul. Veleslavínova 1591/17, Ostrava-Moravská Ostrava, 
dohodou. 
  
Usnesení číslo: 05761/RM1822/86 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít dohodu o skončení nájmu bytu zvláštního určení bezbariérového 

charakteru č. 15 v domě č. p. 3033, který je součástí pozemku parc. č. 126/2, zastavěná plocha   

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

s nájemcem 

PXXXXX JXXXXXXX, rok narození XXXX, trvale bytem XXXXX XXXXXXXXX XXX 

XX XXXXXXXXXXXXXX XXX, 

k datu 31. 1. 2021, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít dohodu o skončení nájmu bytu č. 4 (H 2.1.) 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, s nájemci 

JXXXXXXX JXXXXXX, rok narození XXXX a OXXXXXXX JXXXXXXXX, rok narození 

XXXX, bytem XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXX 

ke dni 28. 2. 2021, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu  

  

 
RM_M 16 
Návrh na záměr města pronajmout prostory sloužící k podnikání v k. ú. 
Mošnov, obec Mošnov 
  
Usnesení číslo: 05762/RM1822/86 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout prostory sloužící k podnikání nacházejících se v 1. nadzemním 

podlaží budovy č. p. 323, jiná stavba, která je součástí pozemku p. č. st. 446, zastavěná plocha           



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 15/34  
  

a nádvoří v k. ú. Mošnov, obec Mošnov, a to: 

místnosti č. 101 - zádveří o výměře 3,88 m2 

místnosti č. 102 - chodba o výměře 17,11 m2 

místnosti č. 103 - WC ženy o výměře 6,99 m2 

místnosti č. 104 - WC ženy o výměře 1,38 m2 

místnosti č. 105 - WC ženy o výměře 1,33 m2 

místnosti č. 106 - sprcha ženy o výměře 3,95 m2 

místnosti č. 115 - sklad o výměře 106,48 m2 

místnosti č. 123 - šatna muži o výměře 24,49 m2 

místnosti č. 124 - šatna ženy o výměře 11,16 m2 

celková výměra 176,77 m2
 

dle zákresu, který je přílohou č. 2 předloženého materiálu a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv 

tento záměr zrušit 

  

 
RM_M 17 
Smlouva o dílo 
  
Usnesení číslo: 05763/RM1822/86 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy o dílo mezi statutárním městem Ostrava a 

Martinem Grobařem, 

se sídlem Obvodová 1054/3, 739 32 Vratimov 

IČO: 02944804 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu. 

  

 
RM_M 18 
Úprava rozpočtu 
  
Usnesení číslo: 05764/RM1822/86 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 
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rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

- běžné výdaje 

na § 5512, pol. 5171, ÚZ 1020, ORJ 121 o 860 tis. Kč (B.1.) 

na § 3314, pol. 5137, ORJ 230, org. 8191 o 5 685 tis. Kč (C.1.) 

(C.3.) na ORJ 140, § 3299, pol. 5166, ÚZ 103533063, org. 108000001 o 18 tis. Kč 

                                                             ÚZ 103133063, org. 108000001 o 3 tis. Kč 

                                                             ÚZ 103103639, org. 108000001 o 2 tis. Kč 

na § 3319, pol. 5021, ORJ 135 o 21 tis. Kč (C.4.) 

(C.5.) na ORJ 135, § 3326, pol. 5021, org. 8270 o 161 tis. Kč 

                                            pol. 5031, org. 8270 o 40 tis. Kč 

                                            pol. 5032, org. 8270 o 15 tis. Kč 

- kapitálové výdaje 

(C.1.) na ORJ 230, § 3314, pol. 6122, org. 8191 o 334 tis. Kč 

                               § 3631, pol. 6121, org. 4342 o 22 tis. Kč 

                               § 1014, pol. 6121, org. 8195 o 5 tis. Kč 

                               § 2219, pol. 6121, org. 3218 o 28 tis. Kč 

- neinvestiční transfery 

na § 3745, pol. 5493, ORJ 300 o 208 tis. Kč (C.2.) 

- investiční transfery 

na § 3745, pol. 6371, ORJ 300 o 292 tis. Kč (C.2.) 

- investiční převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje 

na § 6330, pol. 6363, ÚZ 8123, ORJ 120, org. 621 o 10 000 tis. Kč (F.1.) 

z v y š u j e 

- financování 

na pol. 8115, ÚZ 1020, ORJ 120 o 860 tis. Kč (B.1.) 

na pol. 8123, ÚZ 8123, ORJ 120 o 10 000 tis. Kč (F.1.) 

s n i ž u j í 

- běžné výdaje 

na § 3745, pol. 5901, ORJ 300 o 500 tis. Kč (C.2.) 

(C.3.) na ORJ 140, § 3299, pol. 5168, ÚZ 103533063, org. 108000001 o 18 tis. Kč 

                                                             ÚZ 103133063, org. 108000001 o 3 tis. Kč 

                                                             ÚZ 103103639, org. 108000001 o 2 tis. Kč 

na § 2141, pol. 5139, ORJ 221 o 21 tis. Kč (C.4.) 

- kapitálové výdaje 

(C.1.) na ORJ 230, § 2219, pol. 6121, org. 8191 o 1 365 tis. Kč 
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                               § 3314, pol. 6121, org. 8191 o 2 247 tis. Kč 

                               § 6409, pol. 6901 o 2 407 tis. Kč 

                               § 3631, pol. 6121, org. 4042 o 55 tis. Kč 

na § 3326, pol. 6121, ORJ 210, org. 8270 o 216 tis. Kč (C.5.) 

Městský obvod Hrabová (F.1.) 

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

na § 6330, pol. 4251, ÚZ 8123, org. 621 o 10 000 tis. Kč 

- zvýší kapitálové výdaje 

na § 3111, pol. 6xxx, ÚZ 8123, org. 21xxxxx000000 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 19 
Návrh zmocnění k podpisu čestného prohlášení pronajímatele dle Výzvy 
3 v rámci programu COVID - Nájemné 
  
Usnesení číslo: 05765/RM1822/86 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) bere na vědomí 

  
informaci týkající se Výzvy 3 k Programu podpory podnikatelů postižených celosvětovým 

šířením onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-2, “COVID - Nájemné”               

dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) svěřuje 

  
pravomoc Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru majetkového podepsal čestné 

prohlášení pronajímatele za předpokladu splnění podmínek žadatelem dle Výzvy 3 k Programu 

podpory podnikatelů postižených celosvětovým šířením onemocnění COVID-19 způsobeného 

virem SARS-CoV-2 “COVID - Nájemné” 
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RM_M 20 
Návrh na uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 7 (S 3.3.)              
v domě na ul. Střelniční 75/8, Ostrava-Moravská Ostrava 
  
Usnesení číslo: 05766/RM1822/86 

(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 smlouvu na pronájem bytu č. 7           

(S 3.3.) 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,  s žadatelkou 

JUDr. EXX TXXXXXXXX, rok narození XXXX, bytem XXXXXXX XX XXX XX 

XXXXXXXXX, 

na dobu určitou od 1. 2. 2021 do 31. 1. 2022 s prolongací, 

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

  

 
RM_M 21 
Návrh na poskytnutí neinvestičních účelových dotací a příspěvků            
z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2021 v oblasti Školství 
  
Usnesení číslo: 05767/RM1822/86 

(zn.předkl.) 
60 

  
k usnesení č. 0981/ZM1822/15 
k usnesení č. 1181/ZM1822/19 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí neinvestičních účelových příspěvků v oblasti Školství z rozpočtu statutárního města 

Ostravy pro rok 2021 příjemcům uvedeným v příloze č. 4 předloženého materiálu, a to ve výši        

a za podmínek pro poskytnutí příspěvku uvedených v příloze č. 4, 6 a v důvodové zprávě 

předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
o neposkytnutí neinvestičních účelových příspěvků v oblasti Školství z rozpočtu statutárního 



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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města Ostravy pro rok 2021 žadatelům uvedeným v příloze č. 5 předloženého materiálu 

  

3) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

- s n i ž u j í 

ostatní neinvestiční výdaje na ORJ 140 

§ 3299, pol. 5901, ÚZ 7107                                      o                        4 600 tis. Kč 

- z v y š u j í 

neinvestiční příspěvky na ORJ 140 

§ 3299, pol. 5331, ÚZ 7107, ORG 81                       o                           200 tis. Kč 

§ 3299, pol. 5331, ÚZ 7107, ORG 82                       o                           200 tis. Kč 

§ 3299, pol. 5331, ÚZ 7107, ORG 83                       o                           200 tis. Kč 

§ 3299, pol. 5331, ÚZ 7107, ORG 84                       o                           200 tis. Kč 

§ 3299, pol. 5331, ÚZ 7107, ORG 85                       o                             40 tis. Kč 

§ 3299, pol. 5331, ÚZ 7107                                      o                        3 760 tis. Kč 

  

4) schvaluje 

  
úpravu závazných ukazatelů 

zvýšení neinvestičních příspěvků 

Středisku volného času Korunka, Ostrava-Mariánské Hory, přísp. organizaci     o     200 tis. Kč 

Středisku volného času, Ostrava-Zábřeh, příspěvkové organizaci                        o     200 tis. Kč 

Domu dětí a mládeže, Ostrava-Poruba, příspěvkové organizaci                          o     200 tis. Kč 

Středisku volného času, Ostrava-Moravská Ostrava, příspěvkové organizaci     o     200 tis. Kč 

Firemní školce města Ostravy, příspěvkové organizaci                                         o      40 tis. Kč  

  

5) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat rozpočtové opatření dle bodu 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.01.2021 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 22 
Organizační zabezpečení hodnocení hospodaření a činnosti SMO za rok 
2020 
  
Usnesení číslo: 05768/RM1822/86 

(zn.předkl.) 
07 

  
 

 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

  
1) schvaluje 

  
organizační zabezpečení hodnocení hospodaření a činnosti za rok 2020 

  

2) ukládá 

  
a) vedoucím odvětvových odborů, řediteli Městské policie Ostrava a řediteli Územního odboru 

HZS MSK Ostrava předložit odboru financí a rozpočtu zpracovaný přehled úprav rozpočtu roku 

2020 a vyhodnocení plnění rozpočtu příjmů a výdajů roku 2020, ke kterým mají schválené 

dispoziční oprávnění 

 

Zodpovídají: vedoucí odborů MMO, ředitel MěPO  

              a ředitel Územního odboru HZS MSK Ostrava  

Termín: 26. 2. 2021 

b) ředitelům příspěvkových organizací 

- předat odvětvovým odborům podklady k finančnímu vypořádání za rok 2020 

Termín: dle termínů sdělených Krajským úřadem MSK 

- zajistit předání “Zprávy o hodnocení hospodaření a činnosti organizace za rok 2020” vždy           

7 pracovních dnů před termínem konání hodnocení hospodaření a činnosti všem členům 

hodnotící komise 

 

Zodpovídají: ředitelé příspěvkových organizací 

c) vedoucím odvětvových odborů 

- předat rozpočtovému oddělení odboru financí a rozpočtu přehled vyúčtování poskytnutých 

dotací obchodním společnostem a obecně prospěšným společnostem a jejich předpokládané 

čerpání 

Termín: 26. 2. 2021 

- zajistit zpracování zápisu z konaného hodnocení hospodaření a činnosti příspěvkových 

organizací za rok 2020 a spolupracovat s odborem financí a rozpočtu při zapracování výsledků 

tohoto hodnocení do “Závěrečného účtu - zprávy o výsledku hospodaření statutárního města 

Ostravy za rok 2020 (bez městských obvodů)”  

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 23.06.2021 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

a) zpracovat časový harmonogram zasedání hodnotících komisí a jejich složení a předložit jej        

ke schválení radě 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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Termín: 23. 2. 2021 

b) koordinovat s příslušnými odvětvovými odbory termíny a účast členů hodnotících komisí          

na hodnocení hospodaření a činnosti za rok 2020 v případě požadovaných změn 

c) rozeslat odvětvovým odborům tabulkovou část dle příloh 1 - 3 a komentář dle přílohy č. 4 

předloženého materiálu, které jsou povinnou součástí “Zprávy o hodnocení hospodaření             

a činnosti jednotlivých příspěvkových organizací za rok 2020” 

Termín: 5. 2. 2021 

d) zpracovat finanční vypořádání dotací se státním rozpočtem, státními finančními aktivy            

a krajským úřadem za rok 2020 a předat Krajskému úřadu MSK v termínech stanovených 

vyhláškami Ministerstva financí 

e) zpracovat finanční vypořádání s městskými obvody a příspěvkovými organizacemi 

f) zpracovat výsledky hospodaření obchodních společností s majetkovou účastí statutárního 

města Ostrava a obecně prospěšných společností založených SMO 

g) zpracovat “Závěrečný účet - zprávu o výsledku hospodaření statutárního města Ostravy za rok 

2020 (bez městských obvodů)” a předložit radě města k projednání dne 8. 6. 2021 a 

zastupitelstvu města dne 23. 6. 2021 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 23.06.2021 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 23 
Návrh na poskytnutí účelových dotací a příspěvků z rozpočtu 
statutárního města Ostravy pro rok 2021 v oblasti Vzdělávání                   
a talentmanagementu 
  
Usnesení číslo: 05769/RM1822/86 

(zn.předkl.) 
60 

  
k usnesení č. 0981/ZM1822/15 
k usnesení č. 1181/ZM1822/19 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí účelových příspěvků v oblasti Vzdělávání a talentmanagementu z rozpočtu 

statutárního města Ostravy pro rok 2021 příjemcům uvedeným v příloze č. 4 předloženého 

materiálu, a to ve výši a za podmínek pro poskytnutí příspěvku uvedených v příloze č. 4, 6         

a v důvodové zprávě předloženého materiálu 

  

 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
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2) rozhodla 

  
o neposkytnutí účelových příspěvků v oblasti Vzdělávání a talentmanagementu z rozpočtu 

statutárního města Ostravy pro rok 2021 žadatelům uvedeným v příloze č. 5 předloženého 

materiálu 

  

3) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

- s n i ž u j í 

běžné výdaje ORJ 140 

§3299, pol. 5901, ÚZ 7113                         o          11.630 tis. Kč  

- z v y š u j í 

neinvestiční příspěvky ORJ 140 

§3299, pol. 5331, ÚZ 7113                         o          9.565 tis. Kč  

§3299, pol. 5331, ÚZ 7113, ORG 81          o             430 tis. Kč  

§3299, pol. 5331, ÚZ 7113, ORG 83          o             450 tis. Kč 

§3299, pol. 5331, ÚZ 7113, ORG 84          o             543 tis. Kč 

investiční příspěvky ORJ 140 

§3299, pol. 6351, ÚZ 7113                         o             465 tis. Kč 

§3299, pol. 6351, ÚZ 7113, ORG 81          o              70 tis. Kč 

§3299, pol. 6331, ÚZ 7113, ORG 84           o            107 tis. Kč 

  

4) schvaluje 

  
úpravu závazných ukazatelů 

- zvýšení neinvestičních příspěvků 

  Středisko volného času Korunka, Ostrava - Mariánské Hory, p.o.        o        430 tis. Kč 

  Dům dětí a mládeže, Ostrava - Poruba, p.o.                                           o        450 tis. Kč 

  Středisko volného času, Ostrava - Moravská Ostrava, p.o.                    o        543 tis. Kč 

- zvýšení investičních příspěvků 

  Středisko volného času Korunka, Ostrava - Mariánské Hory, p.o.         o          70 tis. Kč 

  Středisko volného času, Ostrava - Moravská Ostrava, p.o.                    o         107 tis. Kč 

  

5) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat rozpočtové opatření dle bodu 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.01.2021 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 
 



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 24 
Udělení plné moci 
  
Usnesení číslo: 05770/RM1822/86 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) zplnomocňuje 

  
PXXXX BXXXXXX, nar. XX XX XXXX, trvale bytem XX XXXXXX XXXXXXXXXX 

XXX XX XXXXXXX X XXXXXXX XXX XXXXXXk zastupování statutárního města 

Ostravy ve správním řízení vedeném u Obvodního báňského úřadu pro území krajů 

Moravskoslezského a Olomouckého se sídlem v Ostravě, Veleslavínova 18, 702 00 Moravská 

Ostrava a Přívoz, ve věci správního řízení č.j. SBS 20655/2020/OBÚ-05/16 - povolení hornické 

činnosti pro otvírku, přípravu a dobývání výhradního ložiska podle Změny Plánu otvírky, 

přípravy a dobývání v rozsahu dokumentace „Ohlášení změny PODP“, dle přílohy č.1 

předloženého materiálu  

  

 
RM_M 25 
Návrh dohody o plné moci k zastupování města jako zřizovatele 
organizace Dětské centrum Domeček, příspěvková organizace 
  
Usnesení číslo: 05771/RM1822/86 

(zn.předkl.) 
86 

  
k usnesení č. 05243/RM1822/77 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření dohody o plné moci s JUDr. Oldřichem Benešem, advokátem se sídlem            

Mojmírovců 805/41, 709 00  Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky, IČO: 66216851, ve věci 

zastupování statutárního města Ostravy jako zřizovatele organizace Dětské centrum Domeček, 

příspěvková organizace, dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 26 
Návrh na uzavření smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání         
v k. ú. Mošnov, obec Mošnov 
  
Usnesení číslo: 05772/RM1822/86 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
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na straně pronajímatele o uzavření smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání                   

v 1. nadzemním podlaží budovy č. p. 323, jiná stavba, která je součástí pozemku p. č. st. 446, 

zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Mošnov, obec Mošnov, a to: 

místnosti č. 101 - zádveří o výměře 3,88 m2 

místnosti č. 102 - chodba o výměře 17,11 m2
 

místnosti č. 103 - WC ženy o výměře 6,99 m2
 

místnosti č. 104 - WC ženy o výměře 1,38 m2
 

místnosti č. 105 - WC ženy o výměře 1,33 m2
 

místnosti č. 106 - sprcha ženy o výměře 3,95 m2
 

místnosti č. 115 - sklad o výměře 106,48 m2
 

místnosti č. 123 - šatna muži o výměře 24,49 m2
 

místnosti č. 124 - šatna ženy o výměře 11,16 m2
 

celková výměra 176,77 m2
 

s nájemcem MANGONETO s.r.o. 

se sídlem: Hukovice 71, 742 13 Bartošovice 

IČO: 093 41 510 

na dobu určitou od 1. 2. 2021 do 28. 2. 2021 za nájemné ve výši 10 848,35 Kč za celou dobu 

nájmu 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 27 
Veřejná zakázka s názvem “Blok Nové Lauby” - další postup (doplnění  
a změna usnesení) 
  
Usnesení číslo: 05773/RM1822/86 

(zn.předkl.) 
28 

  
k usnesení č. 
  
Rada města 

  
1) bere na vědomí 

  
cenu v místě a čase obvyklou pozemku parc. č. 160, k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava,            

ve výši 35.486.000 Kč, stanovenou znaleckým posudkem č. 259-4/21 ze dne 19.1.2021 

uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu 

  

2) mění 

  
bod 1) svého usnesení č. 05743/RM1822/85 ze dne 19.1.2021 tak, že doporučuje 



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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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., a to v rozsahu budoucí kupní 

ceny za 1 m² podlahové plochy jednotek a budoucí kupní ceny za 1 parkovací místo v garáži 

a 

- vyzvat vybraného dodavatele “Sdružení BBB Nové Lauby” k vyjádření se k možnému způsobu 

vypořádání rozdílu mezi jím nabídnutou kupní cenou pozemku parc. č. 160, k.ú. Moravská 

Ostrava, obec Ostrava a cenou pozemku v místě a čase obvyklou, stanovenou znaleckým 

posudkem č. 259-4/ 21 ze dne 19.1.2021 uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu 

dle důvodové zprávy předloženého materiálu  

  

3) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi, 

náměstkyni primátora Mgr. Zuzaně Bajgarové, 

předložit materiál dle bodu 2) tohoto usnesení zastupitelstvu města 

  

 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 28 
Návrh schválení žádostí o peněžitou pomoc ve výši 20 000 Kč               
pro zmírnění dopadů krizového opatření v souvislosti s epidemií COVID - 
19 - I. kolo 
  
Usnesení číslo: 05774/RM1822/86 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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o poskytnutí peněžité pomoci určené provozovatelům živností pro zmírnění dopadů krizového 

opatření v souvislosti s epidemií COVID - 19, a to subjektům, jak je uvedeno v příloze č. 1 

předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
neposkytnout peněžitou pomoc určenou provozovatelům živností pro zmírnění dopadů 

krizového opatření v souvislosti s epidemií COVID - 19, a to subjektům, jak je uvedeno v příloze 

č. 2 předloženého materiálu 

  

3) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se snižuje rozpočtová rezerva 

na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 5 300 tis. Kč 

zvyšují neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám 

na § 3639, pol. 5212, ÚZ 5213, ORJ 120 o 4 300 tis. Kč 

zvyšují neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám  

na § 3639, pol. 5213, ÚZ 5213, ORJ 120 o 1 000 tis. Kč 

  

4) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.01.2021 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
5) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

zaslat peněžitou pomoc subjektům dle přílohy č. 1 předloženého materiálu na účty subjektů 

uvedené v žádostech o peněžitou pomoc, a to po odeslání sdělení dle přílohy č. 3 předloženého 

materiálu 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 01.02.2021 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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RM_MZP 1 
Návrh na úpravu platu řediteli příspěvkové organizace v oblasti sociální 
péče 
  
Usnesení číslo: 05775/RM1822/86 

(zn.předkl.) 
86 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
úpravu platu řediteli příspěvkové organizace zřízené zastupitelstvem města Ostravy v oblasti 

sociální péče s účinností od 1. 2. 2021 dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

 
RM_MZP 2 
Návrh na jmenování konkursní komise v rámci obsazení pracovního 
místa ředitele/ředitelky právnické osoby Zoologická zahrada a botanický 
park Ostrava, příspěvková organizace 
  
Usnesení číslo: 05776/RM1822/86 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 05695/RM1822/84 
  
Rada města 

  
1) jmenuje 

  
konkursní komisi  v rámci obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky právnické osoby 

Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, příspěvková organizace, dle důvodové zprávy 

předloženého materiálu ve složení: 

předseda: 

Ing. Tomáš Macura, MBA 

členové: 

Mgr. Kateřina Šebestová 

Ing. František Kolařík 

JUDr. Josef Babka 

Mgr. Erich Kočner 

MVDr. Martin Hovorka, Ph.D. 

Ing. Roman Horský  

Mgr. Michaela Jeřábková 

MVDr. Zbyszek Noga 
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RM_VZ 1 
Výměna ohříváku tepla ve výměníkové stanici v objektu Magistrátu 
města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 05777/RM1822/86 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na provedení výměny ohříváku tepla ve výměníkové 

stanici v objektu Magistrátu města Ostravy firmě SE-MO servis Ostrava s.r.o, se sídlem 

Rybářská 2058/8, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory, IČO 27856046, a to za cenu nejvýše 

přípustnou ve výši 177 745,- Kč bez DPH. 

  

2) zplnomocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy 

k podpisu objednávky dle bodu1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. René Bartoš, T: 05.02.2021 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

RM_VZ 2 
Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na údržbu zeleně v roce 2021                
v rámci projektu “Zelená osa Vítkovic” 
  
Usnesení číslo: 05778/RM1822/86 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na údržbu zeleně v roce 2021 na pozemcích, které 

byly Statutárnímu městu Ostrava vypůjčeny dle Smluv o výpůjčce ev. č. 2576/2011/MJ, 

2577/2011/MJ a 2579/2011/MJ ze dne 27.11.2011 v rámci projektu “Zelená osa Vítkovic” 

(lokalita Vítkovice - Horní oblast, Dolní oblast a dceřiné společnosti) společnosti:  

VÍTKOVICE, a.s., Vítkovice 3020, 703 00  Ostrava  

za celkovou cenu  v místě a čase obvyklou 186.612,- Kč bez DPH  dle cenové nabídky            

a podrobného rozpisu nákladů v příloze č. 1 předloženého materiálu 
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2) zmocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy 

k podpisu objednávky na údržbu zeleně v roce 2021 v rámci projektu “Zelená osa Vítkovic” 

  

 Vyřizuje: Ing. René Bartoš, T: 29.01.2021 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

RM_VZ 3 
Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy            
o dílo na zajištění geofyzikálního průzkumu v části stavby “Kanalizace 
splašková Plesná - II. etapa, II. část” 
  
Usnesení číslo: 05779/RM1822/86 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo na zajištění geofyzikálního 

průzkumu v části stavby “Kanalizace splašková Plesná - II. etapa, II. část” se společností: 

After mining, a.s.. 

Zámostní 1240/41, 710 00 Ostrava 

IČO: 64618650 

za cenu nejvýše přípustnou 291.321,00 Kč bez DPH + DPH v zákonné výši  dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 4 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce sportovního areálu Poruba I. etapa”, 
poř.č. 229/2019 
  
Usnesení číslo: 05780/RM1822/86 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 02970/RM1822/43 
k usnesení č. 03512/RM1822/51 
k usnesení č. 03671/RMm1822/8 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 
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v souladu s ust. § 127 odst. 2 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,              

v platném znění, o zrušení zadávacího řízení k veřejné zakázce ”Rekonstrukce sportovního 

areálu Poruba I. etapa”, poř. č. 229/2019, a to z důvodů hodných zvláštního zřetele, které jsou 

uvedené v důvodové zprávě předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 5 
Veřejná zakázka “Svoz biologického odpadu - ZŠ, MŠ, PO”, poř. č. 
184/2020 
  
Usnesení číslo: 05781/RM1822/86 

(zn.předkl.) 
80 

  
k usnesení č. 05259/RM1822/77 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o výběru dodavatele a o uzavření smlouvy dle přílohy č. 1 předloženého materiálu na zajištění 

pravidelného svozu a využití biologicky rozložitelného odpadu z kuchyní a stravoven            

ze základních a mateřských škol, ze zdravotnických a sociálních zařízení a domovů pro seniory, 

kde zřizovateli jsou statutární město Ostrava a městské obvody, na dobu neurčitou, za podmínky 

předložení dokladů a zjištění údajů o skutečném majiteli dle § 122 zákona č. 134/2016 Sb.,             

o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, s účastníkem: 

OZO Ostrava, s.r.o. 

se sídlem: Frýdecká 680/444, 719 00 Ostrava - Kunčice 

IČO: 62300920 

za jednotkovou cenu uvedenou v předloženém materiálu  

  

 
RM_VZ 6 
Veřejná zakázka “MNO - Modernizace pavilonu E2 (TDS+BOZP) II”, poř. 
č. 168/2020 
  
Usnesení číslo: 05782/RM1822/86 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) vylučuje 

  
z otevřeného řízení vyhlášeného k veřejné zakázce na výkon odborného technického dozoru 

stavebníka a funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi              

při realizaci stavby “Městská nemocnice Ostrava - Modernizace pavilonu E2”, v k.ú. Moravská  
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Ostrava, obec Ostrava, z důvodů uvedených v předloženém materiálu účastníka, který podal 

svou nabídku pod poř. č. 2: 

Dozor koordinátor s.r.o. 

se sídlem: 8. pěšího pluku 2380, Místek, 738 01  Frýdek - Místek 

IČO: 04202783  

  

2) rozhodla 

  
o výběru dodavatele a o uzavření smlouvy dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, za podmínky 

předložení dokladů a zjištění údajů o skutečném majiteli dle § 122 zákona č. 134/2016 Sb.,             

o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na výkon odborného technického dozoru 

stavebníka a funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při 

realizaci stavby “Městská nemocnice Ostrava - Modernizace pavilonu E2” v k. ú. Moravská 

Ostrava, obec Ostrava, s účastníkem poř. č. 1: 

Společnost právnických osob s názvem: 

“JS Property/INKOS-OSTRAVA - MNO E2_II” 

JS Property, a.s. 

se sídlem: Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00  Ostrava 

IČO: 27814742 

a 

INKOS-OSTRAVA, a.s. 

se sídlem: Ostrava - Moravská Ostrava, Havlíčkovo nábřeží 696/22, PSČ 701 52 

IČO: 48394637 

za cenu nejvýše přípustnou 4.880.000,- Kč bez DPH 

  

 
• Tisková oprava - 
Tisková oprava usnesení č. 05667/RM1822/84 ze dne 12.1. 2021 v bodě 1) 
 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) Chybné znění: 

  
“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. 75, který je součástí pozemku parc. č. 120, zastavěná 

plocha a nádvoří, k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, na ul. Střelniční č. or. 8,  
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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 

XXXXXXXXX XXXXXXX XXXX 

rok narození XXXXX XXXXXX XXXXX XXX XXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX, 

s výší nájemného 150,- Kč/m2 započitatelné podlahové plochy bytu/měsíc 

Byt č. 2 (S 2.2.) o velikosti  2+kk 

XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX 

rok narození XXXXX XXXXXX XXXXX XX XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX 

XXXXXXX, 

s výší nájemného 161,- Kč/m2započitatelné podlahové plochy bytu/měsíc 

Byt č. 4 (S. 2.4.) o velikosti 2+kk 

XXXXXXX XXXXXXX 

rok narození XXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXX XX 

XXXXXXXX 

s výší nájemného 126,- Kč/m2 započitatelné podlahové plochy bytu/měsíc 

Byt č. 5 (S 3.1.) o velikosti 2+kk 

XXXXXX XXXXX XXXX XXXX 

rok narození XXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX 

XXXXXXX, 

s výší nájemného 139,- Kč/m2 započitatelné podlahové plochy bytu/měsíc 

Byt č. 6 (S 3.2.) o velikosti 2+kk 

XXXXX XXXXXX XXXXX XXXX 

rok narození XXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX, 

s výší nájemného 185,- Kč/m2 započitatelné podlahové plochy bytu/měsíc 

Byt č. 7 (S 3.3.) o velikosti 2+kk 

XXXXXXXXXX XXXX XXXXX 

rok narození XXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXX XXX XX XXXXXXXXX, 

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

Byt č. 8 (S 3.4.) o velikosti 2+kk 

XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX 

rok narození XXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX 

XXXXXXX, 

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

Byt č. 9 (S 4.1.) o velikosti 4+1 

XXXXX XXXXXXX XXXXX 

rok narození XXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXX XXXX XXX XX 

XXXXXXXXXXXXX, 

s výší nájemného 152,- Kč/m2 započitatelné podlahové plochy bytu/měsíc 
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Byt č.10 (S 4.2.) o velikosti 2+kk 

XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX 

rok narození XXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXX XX XXXXXXX, 

s výší nájemného 137,- Kč/m2 započitatelné podlahové plochy bytu/měsíc 

Byt č. 11 (S 4.3.) o velikosti 4+1 

XXXXX XXXXXXX 

rok narození XXXXX XXXXXX XXXXX X XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX, 

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) Správné znění: 

  
“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. 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 

XXXXXXXXX XXXXXXX XXXX 

rok narození XXXXX XXXXXX XXXXX XXX XXXXX XXXXXXX XXX XX 

XXXXXXXX 

s výší nájemného 150,- Kč/m2 započitatelné podlahové plochy bytu/měsíc 

Byt č. 2 (S 2.2.) o velikosti  2+kk 

XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX 

rok narození 1981, trvale bytem XX XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXXX 

s výší nájemného 161,- Kč/m2 započitatelné podlahové plochy bytu/měsíc 

Byt č. 4 (S. 2.4.) o velikosti 2+kk 

XXXXXXX XXXXXXX 

rok narození 1994, trvale bytem XXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXX XX XXXXXXXX 

s výší nájemného 126,- Kč/m2 započitatelné podlahové plochy bytu/měsíc 

Byt č. 5 (S 3.1.) o velikosti 2+kk 

XXXXXX XXXXX XXXX XXXX 

rok narození XXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX 

XXXXXXXX 
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s výší nájemného 139,- Kč/m2 započitatelné podlahové plochy bytu/měsíc 

Byt č. 6 (S 3.2.) o velikosti 2+kk 

XXXXX XXXXXX XXXXX XXXX 

rok narození XXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXX XX 

XXXXXXXX 

s výší nájemného 185,- Kč/m2 započitatelné podlahové plochy bytu/měsíc 

Byt č. 7 (S 3.3.) o velikosti 2+kk 

XXXXXXXXXX XXXX XXXXX 

rok narození XXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXX XXX XX 

XXXXXXXXXX 

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

Byt č. 8 (S 3.4.) o velikosti 2+kk 

XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX 

rok narození XXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX 

XXXXXXXX 

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

Byt č. 9 (S 4.1.) o velikosti 4+kk 

XXXXX XXXXXXX XXX., 

rok narození XXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXX XXXX XXX XX 

XXXXXXXXXXXXXX 

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

Byt č.10 (S 4.2.) o velikosti 2+kk 

XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX 

rok narození XXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXX XX XXXXXXXX 

s výší nájemného 137,- Kč/m2 započitatelné podlahové plochy bytu/měsíc 

Byt č. 11 (S 4.3.) o velikosti 4+kk 

XXXXX XXXXXXX 

rok narození XXXXX XXXXXX XXXXX X XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXX 

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” 

  

 
 


