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Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 02.02.2021 
  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název zn.předkl. 

05783/RM1822/87 RM_M 0 Schválení programu 87. schůze rady města konané 

dne 02.02.2021 

35 

05784/RM1822/87 RM_M 1 Vyhlášení programu na poskytnutí účelových 

neinvestičních dotací na ozdravné pobyty v období 

od 01.11.2021 do 30.04.2022 

80 

05785/RM1822/87 RM_M 3 Návrh na souhlas vlastníka pozemku s realizací 

stavby a vynětím části pozemku z PUPFL 

„Cyklostezka Stará Ves nad Ondřejnicí - Košatka, 

II. etapa”, pro obec Stará Ves nad Ondřejnicí 

08 

05786/RM1822/87 RM_M 4 Návrh na souhlas s napojením vodovodního řadu 

a splaškové kanalizace na vodovod a splaškovou 

kanalizaci ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy 

08 

05787/RM1822/87 RM_M 5 Návrh na naložení s neupotřebitelným majetkem 

v užívání Magistrátu města Ostravy 

84 

05788/RM1822/87 RM_M 6 Návrh Dodatku č. 41 ke Koncesní smlouvě 

ev. č. 05691/2000/LPO ze dne 22. 12. 2000 

80 

05789/RM1822/87 RM_M 7 Návrh na záměr města pronajmout části pozemků 

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

08 

05790/RM1822/87 RM_M 8 Návrh na uzavření smluvních vztahů s ČEZ 

Distribuce, a.s. v souvislosti se stavbami odboru 

investičního zahrnutými do kapitálového rozpočtu 

statutárního města Ostravy 

05 

05791/RM1822/87 RM_M 9 Návrh na souhlas s umístěním přípojky 110 kV 

a železničního sdělovacího zařízení a uzavření 

smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 

k pozemku ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy, pro Správu železnic, s. o. 

08 

05792/RM1822/87 RM_M 10 Návrh na souhlasy oprávněného z věcného 

břemene - služebnosti 

08 

05793/RM1822/87 RM_M 11 Návrh na záměr města pronajmout části pozemků 

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

08 

05794/RM1822/87 RM_M 12 Návrh na uzavření smlouvy o instalaci a provozu 

zařízení dálkového přenosu dat pro účely vzdálené 

protipožární ostrahy pro objekt na adrese 

Pstružovská ev. č. 164, 739 11 Frýdlant 

nad Ostravicí 

84 

05795/RM1822/87 RM_M 13 Zahájení přípravy a podání žádostí o poskytnutí 

podpory z operačního programu Životní prostředí 

(OP ŽP), SC 1.3.2: Hospodaření se srážkovými 

vodami v intravilánu, výzvy č. 144 pro projekt 

„Rekonstrukce ul. Jahnova“ 

50 

05796/RM1822/87 RM_M 14 Návrh na zřízení služebností a uzavření smluv 

o zřízení služebnosti 

08 
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05797/RM1822/87 RM_M 15 Schválení přípravy projektů a předložení žádosti 

o státní účelovou dotaci v rámci Programu 

prevence kriminality na místní úrovni na rok 2021 

Ministerstva vnitra 

86 

05798/RM1822/87 RM_M 16 Návrh na zřízení věcných břemen, návrh 

na uzavření smluv o zřízení věcných břemen 

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

služebnosti a uzavření smlouvy o zřízení 

služebnosti s fyzickou osobou 

08 

05799/RM1822/87 RM_M 17 Návrh na souhlasy ke stavbám na pozemcích 

v katastrálním území obce Ostrava, jako vlastníka 

sousedních nemovitostí 

84 

05800/RM1822/87 RM_M 18 Návrh na záměr města pronajmout část pozemku 

v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 

08 

05801/RM1822/87 RM_M 19 Schválení podání žádosti o dotaci Fondů EHP 

a Norska na projekt mobilit SVČ/DDM Island 

a zajištění podpisu dopisu o spolupráci primátorem 

Statutárního města Ostrava 

91 

05802/RM1822/87 RM_M 20 Schválení změny Rozhodnutí o poskytnutí dotace 

pro projekt „Vybudování retenční nádrže u objektu 

ZŠO, Gebauerova - Ibsenova 36” 

50 

05803/RM1822/87 RM_M 21 Návrh na udělení souhlasu se stavebními úpravami 

v areálu MSIC (I. - III. NP budovy „Trident”) 

08 

05804/RM1822/87 RM_M 22 Návrh na záměr města pronajmout nemovité věci 

v k. ú. Poruba, obec Ostrava 

08 

05805/RM1822/87 RM_M 23 Úprava rozpočtu 07 

05806/RM1822/87 RM_M 24 Návrh na uzavření dohody o zrušení služebnosti 

a budoucím vypořádáním závazků pro Národní 

zemědělské muzeum, s. p. o. 

08 

05807/RM1822/87 RM_M 25 Návrh na uzavření Smlouvy o vypořádání 

stavebních objektů realizovaných v rámci stavby 

„Silnice II/479 Ostrava ul. Opavská, mosty 

479-003 přes trať SŽDC“ 

05 

05808/RM1822/87 RM_M 26 Návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 

č. 2717/2020/OI/VZ ze dne 29.10.2020 

na realizaci stavby (demolice) „Odstranění dvou 

staveb nacházejících se na p. č. 1884/2 v k. ú. 

Moravská Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

05 

05809/RM1822/87 RM_M 27 Návrh na uzavření nájemní smlouvy na část 

pozemku v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

se společností Comac Group Moravia s.r.o. 

08 

05810/RM1822/87 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 - II. kolo 

38 

 

 



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 4/36  
  

05811/RM1822/87 RM_M 29 Návrh na souhlas s umístěním stavby pro městské 

obvody Vítkovice a Mariánské Hory a Hulváky, 

předchozí souhlas s prodejem jednotky v k. ú. 

Moravská Ostrava, obec Ostrava 

08 

05812/RM1822/87 RM_M 30 Návrh na změnu usnesení č. 02989/RMm1822/4 

ze dne 7. 1. 2020, ROBF 

08 

05813/RM1822/87 RM_MZP 1 Periodické hodnocení ředitele Střediska volného 

času, Ostrava - Zábřeh, p. o. - jmenování hodnotící 

komise 

91 

05814/RM1822/87 RM_VZ 1 Zadání veřejné zakázky malého rozsahu 

na poskytování servisních služeb na kopírovací 

zařízení umístěné v prostoru rozmnožovny 

Magistrátu města Ostravy 

84 

05815/RM1822/87 RM_VZ 2 Veřejná zakázka „Dodávka tepelné energie 

ul. Ostrčilova”, poř. č. 170/2020 

84 

05816/RM1822/87 RM_VZ 3 Veřejná zakázka „Dodávka tepelné energie 

ul. Podroužkova”, poř. č. 171/2020 

84 

05817/RM1822/87 RM_VZ 4 Veřejná zakázka „Dodávka tepelné energie 

ul. U Dvoru “, poř. č. 172/2020 

84 

05818/RM1822/87 RM_VZ 5 Veřejná zakázka „Památník válečným veteránům”, 

poř. č. 011/2021 

05 

05819/RM1822/87 RM_VZ 6 Veřejná zakázka „CLAIRO - výsadba zeleně”, 

poř. č. 180/2020 

38 

  
Materiály, které byly staženy: 
  

 Materiál 
  

Název zn.předkl. 

  RM_M 2 Návrh na souhlas s umístěním stavby a uzavření 

smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 

v pozemcích ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy pro CETIN a. s. 

08 

  
Tiskové opravy: 
  
 Materiál 

  
Název zn.předkl. 

  RM_TO 1 Tisková oprava usnesení čís. 05772/RM1822/86 

ze dne 26.01.2021 bodu 1) 

08 

  RM_TO 2 Tisková oprava usnesení č. 05428/RM1822/79 

ze dne 01.12.2020 v bodě 3) 

08 
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RM_M 0 
Schválení programu 87. schůze rady města konané dne 02.02.2021 
  
Usnesení číslo: 05783/RM1822/87 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
program 87. schůze rady města konané dne 02.02.2021 

  

 
RM_M 1 
Vyhlášení programu na poskytnutí účelových neinvestičních dotací 
na ozdravné pobyty v období od 01.11.2021 do 30.04.2022 
  
Usnesení číslo: 05784/RM1822/87 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o vyhlášení Programu na poskytnutí účelových neinvestičních dotací na ozdravné 

pobyty v období od 01. 11. 2021 do 30. 04. 2022 dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy 

předloženého materiálu 

  

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: 03.03.2021 

 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 

  
 

RM_M 3 
Návrh na souhlas vlastníka pozemku s realizací stavby a vynětím části 
pozemku z PUPFL „Cyklostezka Stará Ves nad Ondřejnicí - Košatka, 
II. etapa”, pro obec Stará Ves nad Ondřejnicí 
  
Usnesení číslo: 05785/RM1822/87 

(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 
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 

Strana 6/36  
  

 1) nesouhlasí 

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

předpisů, s umístěním stavby „Cyklostezka Stará Ves nad Ondřejnicí - Košatka, II. etapa” 

na pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy, a to:  

- parc. č. 2088 - lesní pozemek, 

v k. ú. Stará Ves nad Ondřejnicí, obec Stará Ves nad Ondřejnicí 

dle situačního výkresu, který je přílohou č. 3 předloženého materiálu  

a vynětím části pozemku o výměře 390 m2 z PUPFL 

  

 
RM_M 4 
Návrh na souhlas s napojením vodovodního řadu a splaškové 
kanalizace na vodovod a splaškovou kanalizaci ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 05786/RM1822/87 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

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

předpisů,  s  napojením vodovodu a  splaškové kanalizace  na stávající vodovod a splaškovou 

kanalizaci ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 382/118 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 382/116 - zahrada, 

vše v  k. ú. Muglinov, obec Ostrava, 

pro investora: 

Sun develop MV, s.r.o. 

se sídlem Perlová 370/3,Staré Město, 110 00 Praha 1 

IČO: 073 03 181, 

v rámci stavby „Prodloužení inženýrských sítí - Muglinov a Příjezdová komunikace” 

dle situace z projektové dokumentace, která je přílohou č. 1 předloženého materiálu 
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RM_M 5 
Návrh na naložení s neupotřebitelným majetkem v užívání Magistrátu 
města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 05787/RM1822/87 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o vyřazení neupotřebitelného majetku statutárního města Ostravy v rozsahu a způsobem 

dle předloženého materiálu -  fyzickou likvidací 

  

2) jmenuje 

  
likvidační komisi, která o provedené likvidaci pořídí likvidační protokol 

dle „Směrnice 2/2007 pro evidenci majetku” a jmenuje její členy:   

předseda: 

Ing. René Bartoš - vedoucí odboru hospodářské správy                     

členové:   

Bc. Helena Tichavská, MPA - odbor projektů IT služeb a outsourcingu       

Ing. Jarmila Kopelová -  odbor hospodářské správy  

                                                                                                                                                          

  

 
RM_M 6 
Návrh Dodatku č. 41 ke Koncesní smlouvě ev. č. 05691/2000/LPO 
ze dne 22. 12. 2000 
  
Usnesení číslo: 05788/RM1822/87 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
uzavřít Dodatek č. 41 ke Koncesní smlouvě ev. č. 05691/2000/LPO ze dne 22. 12. 2000 uzavřené 

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

a společností Ostravské vodárny a kanalizace a.s., Ostrava - Moravská Ostrava, 

Nádražní 28/3114, PSČ: 729 71, IČO: 45193673, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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RM_M 7 
Návrh na záměr města pronajmout části pozemků v k. ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 05789/RM1822/87 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout části pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostrava, a to: 

- části pozemku parc. č. 407/2, zast. plocha a nádvoří (na kterém se nachází stavba bez čp/če) 

o celkové výměře 43 m2, a to část označenou v situačním snímku jako „A” o výměře 39 m2 a část 

označenou v situačním snímku jako „B” o výměře 4 m2 

- části pozemku parc. č. 405/15, ost. plocha - zeleň, o celkové výměře 25 m2, a to část označenou 

v situačním snímku jako „A” o výměře 1m2 a část označenou v situačním snímku jako „B” 

o výměře 24 m2, oba v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (objekt bývalého módního domu 

Ostravice), 

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

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
RM_M 8 
Návrh na uzavření smluvních vztahů s ČEZ Distribuce, a.s. v souvislosti 
se stavbami odboru investičního zahrnutými do kapitálového rozpočtu 
statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 05790/RM1822/87 

(zn.předkl.) 
05 

 Rada města 

1) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické 

energie č. Z_S24_12_8120063941 se společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín 

IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO: 24729035, dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu a to za předpokládanou cenu plnění z této smlouvy ve výši 151.983,00 Kč bez DPH 

  

2) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce 

elektrické  energie č. Z_S24_12_8120071064 se společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem 

Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO: 24729035, dle přílohy č. 2 

předloženého materiálu a to za předpokládanou cenu plnění z této smlouvy ve výši 119.760,- Kč 

bez DPH 
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3) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické 

energie č. Z_S24_12_8120065954 se společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín 

IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO: 24729035, dle přílohy č. 4 předloženého 

materiálu a to za předpokládanou cenu plnění z této smlouvy ve výši 283.121,00 Kč bez DPH 

  

4) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného 

k dodávce elektrické energie č. Z_S14_12_8120077502 se společností ČEZ Distribuce, a. s., 

se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035, dle přílohy č. 6 

předloženého materiálu a to za předpokládanou cenu plnění z této smlouvy ve výši 601.000,- Kč 

bez DPH 

  

 
RM_M 9 
Návrh na souhlas s umístěním přípojky 110 kV a železničního 
sdělovacího zařízení a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti k pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy, 
pro Správu železnic, s. o. 
  
Usnesení číslo: 05791/RM1822/87 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním přípojky 110 kV a železničního sdělovacího zařízení v pozemku ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy: 

parc. č. 1286/2 - lesní pozemek 

v k. ú. Třebovice ve Slezsku, obec Ostrava, pro:  

  

Správa železnic, státní organizace 

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 11000, IČO:  70994234 

v rámci stavby „Výstavba R 110 kV na TNS Ostrava Svinov - SO 03-12-01 TNS Ostrava 

Svinov, přípojka 110 kV a PS 03-14-01 TNS Ostrava Svinov, POK” dle situačního výkresu 

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

  

2) rozhodla 

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

provozování a údržby přípojky 110 kV a železničního sdělovacího zařízení k pozemku: 
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parc. č. 1286/2 - lesní pozemek 

v k. ú. Třebovice ve Slezsku, obec Ostrava, s budoucím oprávněným: 

Správa železnic, státní organizace 

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 11000, IČO: 70994234 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 10 
Návrh na souhlasy oprávněného z věcného břemene - služebnosti 
  
Usnesení číslo: 05792/RM1822/87 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
na straně oprávněného z věcného břemene - služebnosti vyplývající ze smluv o zřízení věcného 

břemene - služebnosti ev. č. 0763/2003/OI ze dne 2. 7. 2003, ev. č. 2128/2016/OI 

ze dne 10. 8. 2016 s tím, že se stavba vodního díla - hráze, stala součástí částí pozemků: 

p. p. č. 1389/1 - ostatní plocha, manipulační plocha, 

p. p. č. 1391 - ostatní plocha, neplodná půda, 

p. p. č. 1424 - vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené, 

všechny v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, 

ve vlastnictví: 

České republiky s právem hospodařit s majetkem státu 

Povodí Odry, státní podnik 

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

IČO 70890021, 

dle geometrického plánu pro vyznačení vodního díla v katastru nemovitostí č. 3594-288/2019 

vyhotoveného pro k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, v roce 2019, který je přílohou č. 2 

předloženého materiálu 

  

2) souhlasí 

  
na straně oprávněného z věcného břemene vyplývajícího ze smlouvy o zřízení věcného břemene 

ev. č. 2078/2005/MJ ze dne 2. 12. 2005 s dělením pozemku: 

parc. č. 517/1 – zahrada 

v k. ú. Kunčičky, obec Ostrava, ve vlastnictví: 
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Asental Land, s.r.o. 

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

IČO 27769143, 

dle geometrického plánu č. 1003-109/2020 vyhotoveného pro k. ú. Kunčičky, obec Ostrava, 

v roce 2020, který je přílohou č. 4 předloženého materiálu  

  

 
RM_M 11 
Návrh na záměr města pronajmout části pozemků v k. ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 05793/RM1822/87 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout část pozemku parc. č. 1096/21 - ostatní plocha, silnice o výměře 

21 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, 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. 1096/21 - ostatní plocha, silnice 

o výměře 65 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, 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 pronajmout část pozemku parc. č. 4246/14 - ostatní plocha, ostatní 

komunikace o výměře 22,5 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, 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 12 
Návrh na uzavření smlouvy o instalaci a provozu zařízení dálkového 
přenosu dat pro účely vzdálené protipožární ostrahy pro objekt 
na adrese Pstružovská ev. č. 164, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí 
  
Usnesení číslo: 05794/RM1822/87 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
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 1) rozhodla 

  
o uzavření smlouvy o instalaci a provozu zařízení dálkového přenosu dat pro účely vzdálené 

protipožární ostrahy mezi Statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 

Ostrava, IČO: 00845451 a společností ECHO alarm, s.r.o, se sídlem Frýdecká 444/257, 718 00 

Ostrava - Kunčičky, IČO: 61946702, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) zmocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy 

k podpisu smlouvy dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. René Bartoš, T: 15.02.2021 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

RM_M 13 
Zahájení přípravy a podání žádostí o poskytnutí podpory z operačního 
programu Životní prostředí (OP ŽP), SC 1.3.2: Hospodaření 
se srážkovými vodami v intravilánu, výzvy č. 144 pro projekt 
„Rekonstrukce ul. Jahnova“ 
  
Usnesení číslo: 05795/RM1822/87 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se zahájením přípravy a s podáním žádosti o dotaci projektu „Rekonstrukce ul. Jahnova“ v rámci 

operačního programu Životní prostředí (OP ŽP), SC 1.3.2: Hospodaření se srážkovými vodami 

v intravilánu, výzvy č. 144 

  

2) žádá 

  
městský obvod Mariánské Hory a Hulváky 

jako nositele projektu, o zajištění veškerých úkonů spojených s přípravou projektu 

a předložením žádosti o dotaci a všech jejích příloh dle bodu 1) tohoto usnesení v souladu 

s podmínkami operačního programu Životní prostředí (OP ŽP), SC 1.3.2: Hospodaření 

se srážkovými vodami v intravilánu, výzvy č. 144, za předpokladu, že rada městského obvodu 

rozhodne kladně o předložení žádosti o dotaci uvedené v bodě 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Jiří Vávra, T: 01.03.2021 

 starosta městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky 
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RM_M 14 
Návrh na zřízení služebností a uzavření smluv o zřízení služebnosti 
  
Usnesení číslo: 05796/RM1822/87 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

vodovodní přípojky k pozemku: 

parc. č. 1682/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava, 

s oprávněnými: 

manželé 

xxxxxxxxxxxxxxxx, rok narození xxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, rok narození xxxxxx 

oba bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

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

vodovodní přípojky k pozemku: 

parc. č. 85/10 – orná půda 

v k. ú. Proskovice, obec Ostrava, 

s oprávněnými: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, rok narození xxxx, 

bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, rok narození xxxx, 

bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 
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RM_M 15 
Schválení přípravy projektů a předložení žádosti o státní účelovou 
dotaci v rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni 
na rok 2021 Ministerstva vnitra 
  
Usnesení číslo: 05797/RM1822/87 

(zn.předkl.) 
86 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
zahájení přípravy projektů a podání žádosti o státní účelovou dotaci v rámci „Programu prevence 

kriminality na místní úrovni 2021” Ministerstva vnitra v celkové výši 1.615 tis. Kč na projekty: 

1)  Ostrava - Asistent prevence kriminality 2021 

2)  Ostrava - Domovník - preventista 2021 

3)  Ostrava - Značení syntetickou DNA 2021 

  

2) schvaluje 

  
v případě úspěšnosti projektů dle bodu 1) spolufinancování v celkové výši 298 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy - odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

zajistit veškeré úkony spojené s přípravou projektů a předložením žádostí na projekty 

dle bodu 1) tohoto usnesení včetně všech jejich příloh na Ministerstvo vnitra v souladu 

s podmínkami  „Programu prevence kriminality na místní úrovni 2021” 

  

 Vyřizuje: Mgr. Zdeněk Živčák, MPA, T: 15.02.2021 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
 

RM_M 16 
Návrh na zřízení věcných břemen, návrh na uzavření smluv o zřízení 
věcných břemen pro společnost GasNet, s.r.o. a návrh na zřízení 
služebnosti a uzavření smlouvy o zřízení služebnosti s fyzickou osobou 
  
Usnesení číslo: 05798/RM1822/87 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
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1) rozhodla 

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

STL plynovodu a NTL plynovodu v pozemcích ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 2742 – lesní pozemek, 

parc. č. 2745 – zahrada, 

oba v k. ú. Martinov ve Slezsku, obec Ostrava, 

parc. č. 56 – lesní pozemek, les jiný než hospodářský, 

parc. č. 971/3 – vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené, 

parc. č. 964/23 – ostatní plocha, silnice, 

parc. č. 964/24 – ostatní plocha, silnice, 

parc. č. 964/30 – ostatní plocha, jiná plocha, 

všechny v k. ú. Stará Plesná, obec Ostrava, 

parc. č. 4429/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 4429/4 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

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

parc. č. 2243/5 – zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr, 

parc. č. 2249 – lesní pozemek, 

parc. č. 2250 – lesní pozemek, 

parc. č. 2260 – lesní pozemek, 

parc. č. 3158 – lesní pozemek, 

parc. č. 3829/4 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 3833/2 – vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené, 

parc. č. 3833/6 – vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené, 

parc. č. 3144 – lesní pozemek, 

všechny v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava, 

parc. č. 1071/1 – ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 4429/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 469 – ostatní plocha, zeleň, 

všechny v k. ú. Třebovice ve Slezsku, obec Ostrava, 

parc. č. 1438/1 – ostatní plocha, silnice, 

parc. č. 1192/29 – ostatní plocha, silnice, 

parc. č. 1192/48 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 1235/4 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 235/1 – ostatní plocha, jiná plocha, 

všechny v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, s oprávněným: 

GasNet, s.r.o. 

se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 

IČO 272 95 567 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 
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2) rozhodla 

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

přípojky k pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 930 - ostatní plocha, silnice, 

v k. ú. Kunčice nad Ostravicí, obec Ostrava, s oprávněným: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxxxxx 

bydlištěm xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 17 
Návrh na souhlasy ke stavbám na pozemcích v katastrálním území obce 
Ostrava, jako vlastníka sousedních nemovitostí 
  
Usnesení číslo: 05799/RM1822/87 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
a) jako vlastník sousední nemovitosti (statutární město Ostrava vlastní pozemek parc. č. 3077/1 - 

ostatní plocha, v k. ú. Svinov, obec Ostrava) s umístěním a realizací stavby „Ostrava-Svinov 

1566/1, NN”, na pozemku parc. č. 1566/16 - ostatní plocha, k. ú. Svinov, obec Ostrava, 

pro žadatele stavby: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

b) jako vlastník sousedních nemovitostí (statutární město Ostrava vlastní pozemek 

parc. č. 4482/1 - zahrada, parc. č. 4482/4 - zahrada a parc. č 4467- orná půda, k. ú. Slezská 

Ostrava, obec Ostrava) s umístěním a realizací stavby „Rodinný dům Slezská Ostrava, 

ul. Trnkovecká, parc. č. 4482/3, 4482/2” na pozemku parc. č. 4482/2 zahrada a parc. č. 4482/3 - 

zahrada, k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, pro žadatele stavby: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

c) jako vlastník sousední nemovitosti (statutární město Ostrava vlastní pozemek parc. č. 552/2 

- ostatní plocha, k. ú. Muglinov, obec Ostrava) s umístěním a realizací stavby „Ostrava - 

Muglinov 368/27, NNk” na pozemcích parc. č. 368/27 - zahrada, parc. č. 368/20 - ostatní plocha 

a parc. č. 306/3 - ostatní plocha, k. ú. Muglinov, obec Ostrava, pro žadatele 

stavby: NOVPRO FM, s.r.o., se sídlem Sadová 609, 738 01 Frýdek-Místek, dle přílohy č. 3 

předloženého materiálu  
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2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru hospodářské správy 

zajistil vyhotovení příslušných souhlasů se stavbami dle bodů 1a) až 1c) tohoto usnesení a s tím 

spojené veškeré úkony 

  

 Vyřizuje: Ing. René Bartoš, T: 12.02.2021 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
3) zmocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy 

k podpisu souhlasů se stavbami dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. René Bartoš, T: 12.02.2021 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

RM_M 18 
Návrh na záměr města pronajmout část pozemku v k. ú. Slezská Ostrava, 
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 05800/RM1822/87 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
že má záměr pronajmout část pozemku parc. č. 5985/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

o výměře 1 m2, k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, dle zákresu ve snímku katastrální mapy, 

který je přílohou č. 2/1 předloženého materiálu, a to za podmínky, že žadatel ponese veškeré 

související náklady včetně elektrického napojení 

  

 
RM_M 19 
Schválení podání žádosti o dotaci Fondů EHP a Norska na projekt 
mobilit SVČ/DDM Island a zajištění podpisu dopisu o spolupráci 
primátorem Statutárního města Ostrava 
  
Usnesení číslo: 05801/RM1822/87 

(zn.předkl.) 
91 

  
Rada města 
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1) schvaluje 

  
zahájení přípravy projektu „Mobilita SVČ/DDM Island” ke spolufinancování z Fondů EHP 

a Norska 

  

2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostrava - odboru školství a sportu 

jako nositeli projektu zajistit veškeré úkony spojené s přípravou projektu dle bodu 1) 

tohoto usnesení a zajistit předložení žádosti o dotaci v rámci výzvy Fondů EHP a Norska 

  

 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 10.02.2021 

 vedoucí odboru školství a sportu 

  
3) schvaluje 

  
v případě úspěšnosti projektu dle bodu 1) financování projektu v celkové výši 1 380 000 Kč 

- v roce 2022: 

na zajištění předfinancování projektu ve výši  276 000 Kč dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

4) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy - odboru školství a sportu 

zajistit spolufinancování a předfinancování projektu uvedeného v bodě 1) v rámci specifikace 

nároků na rozpočet statutárního města Ostrava dle bodu 3) tohoto usnesení  

  

 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 01.08.2021 

 vedoucí odboru školství a sportu 

  
5) pověřuje 

  
primátora Ing. Tomáše Macuru, MBA,  

k elektronickému podpisu dopisu o spolupráci „Letter of Intent” v příloze č. 2 do 4. 2. 2021 

dle důvodové zprávy předloženého materiálu  
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RM_M 20 
Schválení změny Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt 
„Vybudování retenční nádrže u objektu ZŠO, Gebauerova - Ibsenova 36” 
  
Usnesení číslo: 05802/RM1822/87 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 01754/RM1822/27 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se změnou Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt „Vybudování retenční nádrže 

u objektu ZŠO, Gebauerova – Ibsenova 36” dle podmínek poskytovatele podpory, 

kterým je Ministerstvo životního prostředí ČR, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) žádá 

  
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

o zabezpečení všech potřebných úkonů spojených s realizací projektu dle bodu 1) 

tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Zuzana Ožanová, T: 31.08.2021 

 starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  
 

RM_M 21 
Návrh na udělení souhlasu se stavebními úpravami v areálu MSIC       
(I. - III. NP budovy „Trident”) 
  
Usnesení číslo: 05803/RM1822/87 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o udělení souhlasu se stavebními úpravami v areálu Moravskoslezského inovačního centra 

v budově č. p. 375 „TRIDENT”, která je součástí pozemku parc. č. 4706/1 v k. ú. Pustkovec, 

obec Ostrava, za účelem změn dispozičního uspořádání prostor, v rozsahu dle přílohy č. 3 

předloženého materiálu 

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

Ostrava-Pustkovec, IČO 253 79 631, 
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přičemž investorem úprav bude společnost Porsche Engineering Services, s.r.o., se sídlem 

Radlická 714/113a, Praha 5, PSČ 15800, IČO 264 74 115, 

za podmínek uvedených v příloze č. 4 a dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

 
RM_M 22 
Návrh na záměr města pronajmout nemovité věci v k. ú. Poruba, obec 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 05804/RM1822/87 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout budovu bez čp/če - jiná stavba - na pozemku parc. č. 2801/26, 

zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Poruba, obec Ostrava, dle zákresu ve snímku, který je součástí 

přílohy č. 1/1 a 1/2 předloženého materiálu a zároveň si vyhrazuje právo pronajmout shora 

uvedenou budovu jako celek, nebo kteroukoliv její část jednotlivě, přičemž si vyhrazuje právo 

kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
RM_M 23 
Úprava rozpočtu 
  
Usnesení číslo: 05805/RM1822/87 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s přijetím dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje Knihovně města Ostravy, příspěvkové 

organizaci ve výši 1 237 000 Kč na Zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven 

  

2) rozhodla 

  
o poskytnutí finančních prostředků městskému obvodu Radvanice a Bartovice 

a) ve výši 6 682 tis. Kč na předfinancování a spolufinancování akce Energetické úspory 

bytových domů v Radvanicích a Bartovicích 

b) ve výši 4 806 tis. Kč na předfinancování a spolufinancování akce Obnova v lokalitě 

Šporovnická v Radvanicích 
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3) rozhodla 

  
o poskytnutí finančních prostředků ve výši 2 000 tis. Kč městskému obvodu Petřkovice 

na spolufinancování akce Rekonstrukce kotelny MŠ - havarijní stav 

  

4) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

- běžné výdaje 

(B.3.) na ORJ 180, § 4349, pol. 5167, ÚZ 104513013, org. 118000000 o 51 tis. Kč 

                                                             ÚZ 104113013, org. 118000000 o 6 tis. Kč 

                                                             ÚZ 104107606, org. 118000000 o 3 tis. Kč 

                                            pol. 5169, ÚZ 104513013, org. 118000000 o 20 tis. Kč 

                                                             ÚZ 104113013, org. 118000000 o 3 tis. Kč 

                                                             ÚZ 104107606, org. 118000000 o 2 tis. Kč 

                                            pol. 5175, ÚZ 104513013, org. 118000000 o 9 tis. Kč 

                                                             ÚZ 104113013, org. 118000000 o 1 tis. Kč 

                                                             ÚZ 104107606, org. 118000000 o 1 tis. Kč 

                                            pol. 5133, ÚZ 104513013, org. 118000000 o 17 tis. Kč 

                                                             ÚZ 104113013, org. 118000000 o 2 tis. Kč 

                                                             ÚZ 104107606, org. 118000000 o 1 tis. Kč 

                                            pol. 5136, ÚZ 104513013, org. 118000000 o 5 tis. Kč 

                                                             ÚZ 104113013, org. 118000000 o 1 tis. Kč 

                                                             ÚZ 104107606, org. 118000000 o 1 tis. Kč 

                                            pol. 5909, ÚZ 104513013, org. 118000000 o 40 tis. Kč 

                                                             ÚZ 104113013, org. 118000000 o 4 tis. Kč 

          na ORJ 135, § 4349, pol. 5011, ÚZ 104513013, org. 118000000 o 2 125 tis. Kč 

                                                             ÚZ 104113013, org. 118000000 o 250 tis. Kč 

                                                             ÚZ 104107606, org. 118000000 o 125 tis. Kč 

                                            pol. 5021, ÚZ 104513013, org. 118000000 o 102 tis. Kč 

                                                             ÚZ 104113013, org. 118000000 o 12 tis. Kč 

                                                             ÚZ 104107606, org. 118000000 o 6 tis. Kč 

                                            pol. 5031, ÚZ 104513013, org. 118000000 o 553 tis. Kč 

                                                             ÚZ 104113013, org. 118000000 o 65 tis. Kč 

                                                             ÚZ 104107606, org. 118000000 o 33 tis. Kč 

                                            pol. 5032, ÚZ 104513013, org. 118000000 o 204 tis. Kč 

                                                             ÚZ 104113013, org. 118000000 o 24 tis. Kč 

                                                             ÚZ 104107606, org. 118000000 o 12 tis. Kč 

                                            pol. 5424, ÚZ 104513013, org. 118000000 o 51 tis. Kč 

                                                             ÚZ 104113013, org. 118000000 o 6 tis. Kč 

                                                             ÚZ 104107606, org. 118000000 o 3 tis. Kč 

(C.1.) na ORJ 135, § 3639, pol. 5011, ÚZ 109517018, org. 123000000 o 357 tis. Kč 

                                            pol. 5021, ÚZ 109517018, org. 123000000 o 43 tis. Kč 

                                            pol. 5031, ÚZ 109517018, org. 123000000 o 89 tis. Kč 

                                            pol. 5032, ÚZ 109517018, org. 123000000 o 32 tis. Kč 
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                               § 3639, pol. 5011, ÚZ 109117017, org. 123000000 o 63 tis. Kč 

                                            pol. 5021, ÚZ 109117017, org. 123000000 o 8 tis. Kč 

                                            pol. 5031, ÚZ 109117017, org. 123000000 o 16 tis. Kč 

                                            pol. 5032, ÚZ 109117017, org. 123000000 o 8 tis. Kč 

na § 2141, pol. 5909, ORJ 221 o 30 tis. Kč (C.3.) 

na § 3741, pol. 5169, ORJ 300 o 76 tis. Kč (C.4.) 

(C.5.) na ORJ 300, § 3524, pol. 5169, org. 6219 o 10 tis. Kč 

                                                             org. 6215 o 10 tis. Kč 

na § 2219, pol. 5171, ORJ 100 o 100 tis. Kč (C.6.) 

na § 3749, pol. 5139, ÚZ 1030, ORJ 190 o 100 tis. Kč (C.9.) 

(C.10.) na ORJ 135, § 3719, pol. 5424, ÚZ 120500000, org. 113000000 o 8 tis. Kč 

                                                               ÚZ 120100000, org. 113000000 o 2 tis. Kč 

na § 3639, pol. 5179, ORJ 300 o 26 tis. Kč (C.11.) 

- kapitálové výdaje 

na § 3599, pol. 6909, ÚZ 1070, ORJ 170 o 91 tis. Kč (B.1.) 

na § 3312, pol. 6121, ÚZ 1060, ORJ 230, org. 8230 o 8 904 tis. Kč (B.2.) 

(C.2.) na ORJ 137, § 3639, pol. 6121, org. 8323 o 500 tis. Kč 

                               § 3639, pol. 6130, org. 3185 o 52 tis. Kč 

                                                             org. 3069 o 451 tis. Kč 

                                                             org. 7375 o 563 tis. Kč 

                                                             org. 3225 o 120 tis. Kč 

                               § 3639, pol. 6121, org. 3225 o 73 tis. Kč 

na § 3632, pol. 6909, ORJ 190 o 4 000 tis. Kč (C.7.) 

- investiční převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje 

(E.1.) na ORJ 120, § 6330, pol. 6363, ÚZ 6330, org. 617 o 897 tis. Kč 

                                                             ÚZ 3612, org. 617 o 5 785 tis. Kč 

na § 6330, pol. 6363, ÚZ 3500, ORJ 120, org. 611 o 2 000 tis. Kč (E.3.) 

- neinvestiční převody mezi stautárními městy a městskými obvody - výdaje 

na § 6330, pol. 5347, ÚZ 6330, ORJ 120, org. 517 o 4 806 tis. Kč (E.2.) 

z v y š u j e 

- financování 

na pol. 8115, ÚZ 1070, ORJ 120 o 91 tis. Kč (B.1.) 

                      ÚZ 1060, ORJ 120 o 8 904 tis. Kč (B.2.) 

(B.3.) na pol. 8115, ÚZ 104513013, ORJ 120, org. 118000000 o 3 177 tis. Kč 

                                ÚZ 104113013, ORJ 120, org. 118000000 o 374 tis. Kč 

s n i ž u j í 

- běžné výdaje 

na § 4349, pol. 5909, ÚZ 7606, ORJ 180 o 187 tis. Kč (B.3.) 

(C.1.) na ORJ 135, § 6171, pol. 5011, ÚZ 109517018, org. 123000000 o 357 tis. Kč 

                                            pol. 5021, ÚZ 109517018, org. 123000000 o 43 tis. Kč 

                                            pol. 5031, ÚZ 109517018, org. 123000000 o 89 tis. Kč 

                                            pol. 5032, ÚZ 109517018, org. 123000000 o 32 tis. Kč 



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 23/36  
  

                               § 6171, pol. 5011, ÚZ 109117017, org. 123000000 o 63 tis. Kč 

                                            pol. 5021, ÚZ 109117017, org. 123000000 o 8 tis. Kč 

                                            pol. 5031, ÚZ 109117017, org. 123000000 o 16 tis. Kč 

                                            pol. 5032, ÚZ 109117017, org. 123000000 o 8 tis. Kč 

na § 6171, pol. 5909, ÚZ 7117, ORJ 221 o 30 tis. Kč (C.3.) 

na § 3639, pol. 5169, ORJ 300 o 76 tis. Kč (C.4.) 

na § 3636, pol. 5901, ÚZ 3636, ORJ 300 o 20 tis. Kč (C.5.) 

na § 2229, pol. 5169, ORJ 100 o 100 tis. Kč (C.6.) 

na § 3749, pol. 5137, ÚZ 1030, ORJ 190 o 100 tis. Kč (C.9.) 

na § 3719, pol. 5901, ORJ 300, org. 113000000 o 10 tis. Kč (C.10.) 

na § 3639, pol. 5169, ORJ 300 o 26 tis. Kč (C.11.) 

- kapitálové výdaje 

na § 3639, pol. 6130, ORJ 137 o 1 759 tis. Kč (C.2.) 

na § 6409, pol. 6901, ORJ 230 o 4 000 tis. Kč (C.7.) 

s n i ž u j e 

- účelová rezerva na obnovu a rozvoj bytového fondu 

na § 6409, pol. 5901, ÚZ 3612, ORJ 120 o 5 785 tis. Kč (E.1.) 

- účelová rezerva na předfinancování a spolufinancování projektů 

na § 6409, pol. 5901, ÚZ 6330, ORJ 120 o 897 tis. Kč (E.1.) 

                                                                  o 4 806 tis. Kč (E.2.) 

- rozpočtová rezerva 

na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 2 000 tis. Kč (E.3.) 

Městský obvod Radvanice a Bartovice (E.1.) 

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

na § 6330, pol. 4251, ÚZ 6330, org. 617 o 897 tis. Kč 

                                   ÚZ 3612, org. 617 o 5 785 tis. Kč 

- zvýší kapitálové výdaje 

na § 3612, pol. 6xxx, ÚZ xxxxxxxxx, org. 17xxxxx000000 o 6 682 tis. Kč 

Městský obvod Radvanice a Bartovice (E.2.) 

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

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 6330, org. 517 o 4 806 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje 

na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ xxxxxxxxx, org. 17xxxxx000000 o 4 806 tis. Kč 

Městský obvod Petřkovice (E.3.) 

- zvýší investiční převody mezi statutárními městy a městskými obvody 

na § 6330, pol. 4251, ÚZ 3500, org. 611 o 2 000 tis. Kč 

- zvýší kapitálové výdaje 

na § 3111, pol. 6xxx, ÚZ 3500, org. 11xxxxx000000 o 2 000 tis. Kč 
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5) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 26.02.2021 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 24 
Návrh na uzavření dohody o zrušení služebnosti a budoucím 
vypořádáním závazků pro Národní zemědělské muzeum, s. p. o. 
  
Usnesení číslo: 05806/RM1822/87 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně vlastníka uzavřít dohodu o zrušení služebnosti a budoucím vypořádání závazků 

k pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 1448/22 - ostatní plocha, manipulační plocha, 

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

Národní zemědělské muzeum, s. p. o. 

se sídlem Kostelní 1300/44, 170 00, Praha 7 - Holešovice 

IČO 750 75 741 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 25 
Návrh na uzavření Smlouvy o vypořádání stavebních objektů 
realizovaných v rámci stavby „Silnice II/479 Ostrava ul. Opavská, 
mosty 479-003 přes trať SŽDC“ 
  
Usnesení číslo: 05807/RM1822/87 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 
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rozhodnout o uzavření Smlouvy o vypořádání stavebních objektů realizovaných v rámci stavby 

„Silnice II/479 Ostrava ul. Opavská, mosty 479-003 přes trať SŽDC“ mezi 

statutárním městem Ostravou 

a 

Moravskoslezským krajem, se sídlem 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava, IČO: 70890692 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu  

  

2) ukládá 

  
náměstkyni primátora Mgr. Zuzaně Bajgarové 

předložit zastupitelstvu města návrh dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Jan Šrámek, T: 03.03.2021 

 vedoucí odboru investičního 

  
 

RM_M 26 
Návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2717/2020/OI/VZ ze dne 
29.10.2020 na realizaci stavby (demolice) „Odstranění dvou staveb 
nacházejících se na p. č. 1884/2 v k. ú. Moravská Ostrava, dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu 
  
Usnesení číslo: 05808/RM1822/87 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2717/2020/OI/VZ ze dne 29.10.2020 na realizaci 

stavby (demolice) “Odstranění dvou staveb nacházejících se na pozemku p. č. 1884/2 v k. ú 

Moravská Ostrava”, v k. ú, Moravská Ostrava, obec Ostrava, se společností JAN SLABÝ stavby 

s.r.o., Fryčovická 196, 739 44 Brušperk, IČO 09544640, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 27 
Návrh na uzavření nájemní smlouvy na část pozemku v k. ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava se společností Comac Group Moravia s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 05809/RM1822/87 

(zn.předkl.) 
08 

  
 

Rada města 
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 1) rozhodla 

  
na straně pronajímatele 

neuzavřít nájemní smlouvu na část pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostrava, 

a to parc. č. 947/7, zast. plocha a nádvoří, o výměře 22,50 m2, jehož součástí je stavba: 

Moravská Ostrava, č. p. 1374, obč. vybavenost, v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

se společností 

Comac Group Moravia s.r.o. 

se sídlem: Českobratrská 1663/6, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

IČO: 064 39 438 

na dobu určitou 29  dní, za účelem umístění lešení pro opravu střechy a fasády stavby 

budovy č. p. 1663, obč. vybavenost, která se nachází na pozemku parc. č. 947/8 v k. ú. 

Moravská Ostrava, obec Ostrava, za nájemné ve výši 90, - Kč/m2/rok, tj. 2.025, - Kč/ročně,                 

tj. 161, - Kč/29 dní, do doby uhrazení všech závazků žadatele vůči statutárnímu městu Ostrava 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
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 - II. kolo 
  
Usnesení číslo: 05810/RM1822/87 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 05774/RM1822/86 
  
Rada města 

  
1) revokuje 

  
své usnesení: 

č. 05774/RM1822/86 ze dne 26. 1. 2021 v bodě 1, a to v části žádosti o podporu č. 294 subjektu 

Lucie Šichorová, IČO: 6039596, se sídlem Jistebník 577, 742 82, Jistebník, a to vzhledem 

ke skutečnosti uvedené v důvodové zprávě 

  

2) rozhodla 

  
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 
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3) 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 

  

4) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se snižuje rozpočtová rezerva 

na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 7 940 tis. Kč 

zvyšují neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám 

na § 3639, pol. 5212, ÚZ 5213, ORJ 120 o 6 320 tis. Kč 

zvyšují neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 

na § 3639, pol. 5213, ÚZ 5213, ORJ 120 o 1 620 tis. Kč 

  

5) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 4) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 28.02.2021 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
6) 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: 08.02.2021 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
7) rozhodla 

  
ke dni 07.02.2021 o ukončení výzvy adresované podnikatelům, jejíž podmínky schválila svým 

usnesením č. 05684/RM1822/84 ze dne 12.01.2021 
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RM_M 29 
Návrh na souhlas s umístěním stavby pro městské obvody Vítkovice 
a Mariánské Hory a Hulváky, předchozí souhlas s prodejem jednotky 
v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 05811/RM1822/87 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

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

předpisů, se stavbou „Novostavba smuteční síně a výstavba zázemí”, realizované na části 

pozemku parc. č. 1442/6 v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, 

dle koordinační a celkové situace, které jsou přílohou č. 2 předloženého materiálu, 

pro žadatele městský obvod Vítkovice 

  

2) souhlasí 

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

předpisů, se stavbou „Bytový dům na ul. Přemyslovců, č. 967/44, Ostrava-Mariánské Hory 

a Hulváky”, realizované mj.  na části pozemku parc. č. 750 v k. ú. Mariánské Hory, obec 

Ostrava, 

dle koordinačního situačního výkresu, který je přílohou č. 4 předloženého materiálu, 

pro žadatele městský obvod Mariánské Hory a Hulváky 

  

3) vydává 

  
v souladu s čl. 7 odst. (3) písm. a) obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostravy 

č. 14/2013, Statut města Ostravy předchozí souhlas k prodeji jednotky č. 1691/901 – dílna 

nebo provozovna, v domě č. p. 1691, stojícím na pozemku parc. č. 813/1 včetně 

spoluvlastnických podílů na společných částech domu a pozemku ve výši 22584/103626 v k. ú. 

Moravská Ostrava, obec Ostrava   
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RM_M 30 
Návrh na změnu usnesení č. 02989/RMm1822/4 ze dne 7. 1. 2020, ROBF 
  
Usnesení číslo: 05812/RM1822/87 

(zn.předkl.) 
08 

  
k usnesení č. 02989/RMm1822/4 
  
Rada města 

  
1) odvolává 

  
Mgr. Radima Babince, náměstka primátora z funkce předsedy, 

Mgr. Zuzanu Bajgarovou, náměstkyni primátora z funkce místopředsedy, 

Ing. Kamila Stračánka, z funkce člena,  

Ing Martina Štěpánka, Ph.D., z funkce člena 

Komise pro poskytnutí Rezervy finančních prostředků na rozvoj a obnovu bytového fondu 

ve vlastnictví SMO (usnesení č. 02989/RMm1822/4 ze dne 7. 1. 2020) 

  

2) jmenuje 

  
Mgr. Zuzanu Bajgarovou, náměstkyni primátora do funkce předsedy, 

Mgr. Radima Babince, náměstka primátora do funkce místopředsedy, 

Ing. Lukáše Jančálka, vedoucího odboru financí a rozpočtu do funkce člena, 

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

odbor majetkový MMO, do funkce člena 

Komise pro poskytnutí Rezervy finančních prostředků na rozvoj a obnovu bytového fondu 

ve vlastnictví SMO (usnesení č. 02989/RMm1822/4 ze dne 7. 1. 2020). 

  

3) zrušuje 

  
své usnesení č. 02989/RMm1822/4 ze dne 07.01.2020, bod 2) a 3), v plném rozsahu 

  

4) rozhodla 

  
doplnit své usnesení č. 02989/RMm1822/4, ze dne 7. 1. 2020 o nový bod 2) ve znění: 

„Pro účely posouzení možnosti čerpání prostředků z ROBF budou hodnoceny projekty v rámci 

požadavků na kapitálový rozpočet zaslané a obdržené do konce 7. kalendářního měsíce 

a zařazené v BePlanu. Komise pro poskytnutí Rezervy finančních prostředků na rozvoj a obnovu 

bytového fondu pak následně do konce 10. kalendářního měsíce navrhne financování (výši 

financování), případně stanoví doporučené pořadí pro jednotlivé projekty. Návrh bude zahrnut 

do návrhu kapitálového rozpočtu pro následující rok a rozhodne o něm ZMO schválením 

rozpočtu“. 
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RM_MZP 1 
Periodické hodnocení ředitele Střediska volného času, Ostrava - Zábřeh, 
p. o. - jmenování hodnotící komise 
  
Usnesení číslo: 05813/RM1822/87 

(zn.předkl.) 
91 

  
Rada města 

  
1) jmenuje 

  
hodnotící komisi pro periodické hodnocení ředitele organizace Středisko volného času, Ostrava - 

Zábřeh, p. o., dle důvodové zprávy tohoto materiálu ve složení: 

Mgr. Andrea Hoffmannová, Ph.D., předseda 

Ing. Sylva Sládečková, člen 

PhDr. Hana Slaná, člen 

Ing. David Wegiel, člen 

RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D., člen 

  

2) ukládá 

  
předsedovi hodnotící komise 

dle bodu 1) tohoto usnesení předložit radě města hodnotící zprávu z periodického hodnocení 

ředitele organizace Středisko volného času, Ostrava - Zábřeh, p. o. 

  

 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 23.02.2021 

 vedoucí odboru školství a sportu 

  
 

RM_VZ 1 
Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na poskytování servisních 
služeb na kopírovací zařízení umístěné v prostoru rozmnožovny 
Magistrátu města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 05814/RM1822/87 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na poskytování servisních služeb na kopírovací stroj 

MP C8003SP společnosti RICOH Czech Republic s.r.o., Jihlavská 1558/21, 140 00 Praha 4, 

IČO: 48117820 a to na dobu 48 měsíců nebo do vyčerpání částky 300.000 Kč bez DPH, 

dle důvodové zprávy předloženého materiálu 
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2) zmocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy 

k podpisu servisní smlouvy dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. René Bartoš,  

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

RM_VZ 2 
Veřejná zakázka „Dodávka tepelné energie ul. Ostrčilova”, 
poř. č. 170/2020 
  
Usnesení číslo: 05815/RM1822/87 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

energie pro objekty ve vlastnictví statutárního města Ostravy na parc. č. 1013/45, 55 a 1013/98 

na ul. Ostrčilova v k. ú. Moravská Ostrava, a to na dobu neurčitou s: 

Veolia Energie ČR, a.s. 

se sídlem: 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

IČO: 45193410 

za cenu uvedenou v předloženém návrhu 

  

 
RM_VZ 3 
Veřejná zakázka „Dodávka tepelné energie ul. Podroužkova”, 
poř. č. 171/2020 
  
Usnesení číslo: 05816/RM1822/87 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

energie pro objekty ve vlastnictví statutárního města Ostravy na ul. Podroužkova 1663/4 v k. ú. 

Ostrava-Poruba, v rozsahu dle předloženého návrhu se společností: 
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Veolia Energie ČR, a.s. 

se sídlem: 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

IČO: 45193410 

za ceny uvedené v předloženém návrhu 

  

 
RM_VZ 4 
Veřejná zakázka „Dodávka tepelné energie ul. U Dvoru “, poř. č. 172/2020 
  
Usnesení číslo: 05817/RM1822/87 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

energie pro objekty ve vlastnictví statutárního města Ostravy na ul. U Dvoru 1119 v k. ú. 

Ostrava-Mariánské Hory, v rozsahu dle předloženého návrhu se společností: 

Veolia Energie ČR, a.s. 

se sídlem: 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

IČO: 45193410 

za cenu uvedenou v předloženém návrhu 

  

 
RM_VZ 5 
Veřejná zakázka „Památník válečným veteránům”, poř. č. 011/2021 
  
Usnesení číslo: 05818/RM1822/87 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 03443/RM1822/50 
k usnesení č. 03795/RM1822/57 
k usnesení č. 04839/RM1822/70 
k usnesení č. 05497/RM1822/80 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
vyzvat k veřejné zakázce „Památník válečným veteránům” v k. ú. Moravská Ostrava, 

obec Ostrava, k jednání o uzavření smlouvy v jednacím řízení bez uveřejnění dle ust. § 65 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu účastníka: 
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MgA. Pavla Sceranková, Ph.D. 

U průhonu 787/14, 170 00,  Praha 7 - Holešovice 

IČO: 02643723 

  

2) jmenuje 

  
komisi pro jednání ve složení: 

1) Mgr. Zuzana Bajgarová - náměstkyně primátora 

2) Ing. Petra Kopřivová - odbor investiční 

3) Zuzana Krejčí - odbor investiční 

4) Ing. arch. Ondřej Vysloužil - MAPPA 

5) Ing. arch. Jiří Burysz - odbor územního plánování a stavebního řádu 

6) Mgr. Vladimír Plutko - odbor legislativní a právní 

  

3) schvaluje 

  
účast přizvaného odborníka plk. Jaroslava Hrabce - zástupce Armády ČR na jednáních 

souvisejících s realizací této veřejné zakázky 

  

4) ukládá 

  
vedoucí odboru veřejných zakázek 

zabezpečit veškeré potřebné úkony této veřejné zakázky 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 30.06.2021 

 vedoucí odboru veřejných zakázek 

  
5) zmocňuje 

  
vedoucí odboru veřejných zakázek 

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

a rozhodnutí o námitkách 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 30.06.2021 

 vedoucí odboru veřejných zakázek 

  
 

RM_VZ 6 
Veřejná zakázka „CLAIRO - výsadba zeleně”, poř. č. 180/2020 
  
Usnesení číslo: 05819/RM1822/87 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 05445/RM1822/79 
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 Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na základě zprávy o hodnocení nabídek o výběru dodavatele a uzavření smlouvy dle přílohy č. 3 

předloženého materiálu, za podmínky předložení dokladů a zjištění údajů o skutečném majiteli 

dle § 122 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na poskytnutí 

dodávek, prací a služeb nezbytných k výsadbě zeleně, regeneraci a založení trávníků a následné 

péče o vysazenou zeleň po dobu 5 let v rámci projektu CLAIRO spolufinancovaného 

z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci evropského dotačního titulu Urban Inovative 

Actions – tzv. komunitárního programu Evropské unie, na pozemcích parc. č. 2601, 2626, 2631 

a 2632 v k. ú. Radvanice a na pozemku parc. č. 1217 v k. ú. Bartovice, obec 

Ostrava s účastníkem pod poř. č. 9: 

„Sdružení firem Lukáš Janáček a HORTISCENTRUM s.r.o.”: 

Lukáš Janáček („Společník A” nebo též „Vedoucí společník”) 

se sídlem: Za Křížem 426, 739 29 Krmelín 

IČO: 73908207 

a 

HORTISCENTRUM s.r.o. („Společník B”) 

se sídlem: Komenského 220, 667 01 Židlochovice 

IČO: 26272130 

za cenu nejvýše přípustnou 4 876 874,66 Kč bez DPH  

  

 
• Tisková oprava - 
Tisková oprava usnesení čís. 05772/RM1822/86 ze dne 26. 1. 2021 
bodu 1) 
 

(zn.předkl.) 
08 

  
k usnesení č. 05772/RM1822/86 
  
Rada města 

  
1) Chybné znění: 

  
“Rada města 

1) rozhodla 

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: 
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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” 

  

2) Správné znění: 

  
“Rada města 

1) rozhodla 

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 10 889 Kč za celou dobu nájmu 
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• Tisková oprava - 
Tisková oprava usnesení č. 05428/RM1822/79 ze dne 01.12.2020 
v bodě 3) 
 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) Chybné znění: 

  
“Rada města 

3) rozhodla 

o záměru města pronajmout prostory sloužící podnikání č. 103 o celkové výměře 75,56 m2, 

nacházející se v 1. nadzemním podlaží budovy č. p. 75, která 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, dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 2 předloženého materiálu 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit” 

  

2) Správné znění: 

  
“Rada města 

3) rozhodla 

o záměru města pronajmout prostory sloužící podnikání č. 103 o celkové výměře 76,56 m2, 

nacházející se v 1. nadzemním podlaží budovy č. p. 75, která 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, dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 2 předloženého materiálu 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit” 

  

 
 

 


