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Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 09.02.2021 
  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název zn.předkl. 

05820/RM1822/88 RM_M 0 Schválení programu 88. schůze rady města konané 

dne 09.02.2021 

35 

05821/RM1822/88 RM_M 1 Návrh na poskytnutí účelového neinvestičního 

příspěvku Domovu Slunovrat, Ostrava-Přívoz, 

příspěvková organizace 

41 

05822/RM1822/88 RM_M 2 Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě 

o poskytnutí neinvestiční účelové dotace 

z rozpočtu statutárního města Ostravy 

01 

05823/RM1822/88 RM_M 3 Návrh na záměr města nesměnit nemovité věci 

v k.ú. Svinov, obec Ostrava 

08 

05824/RM1822/88 RM_M 4 Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace na 

pořádání Dnů NATO v Ostravě & Dnů vzdušných 

sil 2021 

01 

05825/RM1822/88 RM_M 5 Návrh na uzavření “Smlouvy o zřízení služebnosti” 

v souvislosti se stavbou “Vodovod ul. P. Křičky” 

05 

05826/RM1822/88 RM_M 6 Návrh na uzavření dohody o zrušení smlouvy 

zřízení služebnosti 

08 

05827/RM1822/88 RM_M 7 Návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného 

břemene k pozemku ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a. s. 

08 

05828/RM1822/88 RM_M 8 Návrh na záměr města prodat nemovité věci 

v k.ú. Poruba a návrh na záměr města neprodat 

nemovitou věc v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava 

8 

05829/RM1822/88 RM_M 9 Udělení předchozího souhlasu s nabytím daru do 

vlastnictví Knihovny města Ostravy, p.o. 

42 

05830/RM1822/88 RM_M 10 Návrh na záměr města prodat nemovitou věc 

v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava 

08 

05831/RM1822/88 RM_M 11 Návrh na poskytnutí účelového neinvestičního 

příspěvku Knihovně města Ostravy, p.o., na 

realizaci projektu “S knížkou do života / 

Bookstart” 

42 

05832/RM1822/88 RM_M 12 Návrh na uzavření “Smlouvy o zřízení služebnosti” 

v souvislosti se stavbou “Oprava vodovodu ve 

Staré Bělé ul. Mitrovická” 

05 

05833/RM1822/88 RM_M 13 Návrh na uzavření “Smlouvy o zřízení služebnosti” 

v souvislosti se stavbou “Rekonstrukce kanalizace 

ul. Soukenická, Valchařská a Gorkého” 

05 

05834/RM1822/88 RM_M 14 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 

„Parkoviště za radnicí – ul. Nivnická“ 

50 
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05835/RM1822/88 RM_M 15 Zahájení přípravy a podání přihlášky do soutěže 

Ministerstva práce a sociálních věcí ČR s názvem 

“Obec přátelská rodině a seniorům 2021” 

50 

05836/RM1822/88 RM_M 16 Kácení dřevin na pozemcích ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy 

84 

05837/RM1822/88 RM_M 17 Návrh na souhlas s umístěním inženýrské sítě do 

pozemku ve vlastnictví SMO, návrh na uzavření 

smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene a návrh na zřízení věcného břemene 

a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro 

společnost GasNet, s.r.o. 

08 

05838/RM1822/88 RM_M 19 Návrh na záměr města prodat nemovité věci 

v k. ú. Proskovice, obec Ostrava 

08 

05839/RM1822/88 RM_M 20 Návrh na odejmutí pozemků městskému obvodu 

Moravská Ostrava a Přívoz (ul. Janáčkova) 

08 

05840/RM1822/88 RM_M 22 Návrh na udělení souhlasu s prodejem přebytečné 

movité věci svěřené k hospodaření právnické osobě 

Lidová konzervatoř a Múzická škola, příspěvková 

organizace 

42 

05841/RM1822/88 RM_M 23 Návrh na převzetí veřejného osvětlení 

v k.ú. Poruba, obec Ostrava od Ředitelství silnic 

a dálnic ČR, s.p.o., uzavření převodní smlouvy 

a dohody o zrušení služebnosti a smlouvy o zřízení 

služebnosti 

08 

05842/RM1822/88 RM_M 24 Návrh na uzavření dohody o ukončení smlouvy 

o výpůjčce č. 2577/2011/MJ, ve znění dodatku č. 1 

08 

05843/RM1822/88 RM_M 25 Návrh na uzavření “Smlouvy o zřízení služebnosti” 

v souvislosti se stavbami “Heřmanice – 

rekonstrukce vodovodu a kanalizace, lokalita 

Bučina” a “Kanalizace Hrušov osady” 

05 

05844/RM1822/88 RM_M 26 Návrh na uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo 

č. 2098/2019/OI/VZKÚ ze dne 16.07.2019 na 

realizaci stavby “Kanalizace splašková Plesná - II. 

etapa, II. část” 

05 

05845/RM1822/88 RM_M 27 Návrh na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo 

akce “M - Ostrava - Sportovní hala Nová Bělá” 

05 

05846/RM1822/88 RM_M 28 Plán činnosti Firemní školky města Ostravy, 

příspěvkové organizace na rok 2021 

38 

05847/RM1822/88 RM_M 29 Návrh příspěvkové organizace Dětské centrum 

Domeček o prominutí smluvní pokuty právnické 

osoby a udělení souhlasu s odpisem vzniklé 

pohledávky 

40 

05848/RM1822/88 RM_M 30 Návrh na personální změnu člena správní rady 

Nadačního fondu regionální fotbalové Akademie 

Moravskoslezského kraje 

91 
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05849/RM1822/88 RM_M 31 Uzavření Dohody o naplnění podmínek žádosti 

o úhradu nákladů spojených s realizací záměru 

ekologické revitalizace a nominace zástupce 

a náhradníka statutárního města Ostravy pro 

ustanovení hodnotící komise v rámci projektu 

“Rekonstrukce a rozšíření kanalizace Nová Bělá II. 

etapa - 1. část” 

38 

05850/RM1822/88 RM_M 32 Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu 

statutárního města Ostravy pro rok 2021 Vysoké 

škole báňské - Technické univerzitě Ostrava 

a Ostravské univerzitě na významnou akci města 

“Noc vědců 2021” 

91 

05851/RM1822/88 RM_M 33 Návrh na záměr města prodat nemovité věci 

v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava 

08 

05852/RM1822/88 RM_M 34 Návrh na souhlas se stavebními úpravami 

v pozemku ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy, návrh na uzavření smlouvy o budoucí 

smlouvě o zřízení služebnosti a návrh na uzavření 

nájemní smlouvy s “Bytovým družstvem Družba 

96” 

08 

05853/RM1822/88 RM_M 35 Návrh na souhlas se stavebními úpravami 

v pozemku ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy, návrh na uzavření smlouvy o budoucí 

smlouvy o zřízení služebnosti a návrh na uzavření 

nájemní smlouvy se společností ADWAY s.r.o. 

08 

05854/RM1822/88 RM_M 36 Návrh na záměr města prodat nemovité věci 

v k.ú. Bobrovníky, obec Hlučín a v k.ú. Solanec 

pod Soláněm, obec Hutisko-Solanec 

a v k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava 

08 

05855/RM1822/88 RM_M 37 Zahájení přípravy a podání žádosti o podporu pro 

projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP 

Ostrava III, zapojení se do projektu z pozice obce 

správního obvodu ORP Ostrava a z pozice nositele 

projektu, udělení souhlasu zřizovatele se 

spoluprací při přípravě a realizaci projektu 

91 

05856/RM1822/88 RM_M 38 Návrh na uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 

v domě na ul. Pobialova 875/8, Ostrava-Moravská 

Ostrava 

08 

05857/RM1822/88 RM_M 39 Plán činnosti Zoologické zahrady a botanického 

parku Ostrava, příspěvkové organizace na rok 2021 

38 

05858/RM1822/88 RM_M 40 Návrh na uzavření nájemní smlouvy na pronájem 

užitného prostoru v kolektorech pro ukládání 

inženýrských sítí na území města Ostravy 

s Ostravskou univerzitou 

08 

05859/RM1822/88 RM_M 41 Návrh na souhlas se vstupem na pozemky ve 

vlastnictví statutárního města Ostravy za účelem 

provedení průzkumných sond pro společnost 

CONTERA Investment s.r.o. 

08 
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05860/RM1822/88 RM_M 43 Předchozí souhlas rady města k pronájmu 

a k nabytí nemovitostí do majetku města 

89 

05861/RM1822/88 RM_M 44 Žádost sportovního klubu Jezdecký klub Baník 

Ostrava o předběžný souhlas se spolufinancováním 

investiční akce v rámci dotační výzvy Národní 

sportovní agentury z rozpočtu statutárního města 

Ostravy 

91 

05862/RM1822/88 RM_M 45 Úprava rozpočtu 07 

05863/RM1822/88 RM_M 46 Poskytnutí investičních a neinvestičních transferů 

městským obvodům na rekonstrukci hřbitovů 

80 

05864/RM1822/88 RM_M 47 Návrh na uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě 

na část budovy č. p. 1183, která je součástí 

pozemku parc. č. 3083 v k. ú. Moravská Ostrava, 

obec Ostrava 

08 

05865/RM1822/88 RM_M 48 Žádost o prominutí, případně snížení inflačního 

nárůstu za rok 2020 pachtovného u pachtýře 

GOLIS, spol. s r.o. 

08 

05866/RM1822/88 RM_M 49 Poskytnutí investičního transferu na Parkoviště 

u hřbitova Polanka nad Odrou z Adaptační 

strategie statutárního města Ostravy na dopady 

a rizika vyplývající ze změny klimatu 

80 

05867/RM1822/88 RM_M 50 Návrh na uzavření nájemní smlouvy na část 

pozemku v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

se společností Comac Group Moravia s.r.o. 

08 

05868/RM1822/88 RM_M 51 Reakce na přípis ve věci “Revitalizace 

přednádražního prostoru Svinov, II. etapa” 

28 

05869/RM1822/88 RM_M 53 Návrh na uzavření nájemní smlouvy na pronájem 

bytu č. 11 (S 4.3.) v domě na ul. Střelniční 75/8, 

Ostrava-Moravská Ostrava 

08 

05870/RM1822/88 RM_M 54 Návrh na pověření Magistrátu města Ostravy 

prostřednictvím odboru ochrany životního 

prostředí, aby za statutární město Ostravu 

uplatňoval nárok a sděloval rozhodné údaje ve 

smyslu § 157 odstavce 2 zákona č. 541/2020 Sb., 

o odpadech, a Přílohy č. 12 téhož zákona 

80 

05871/RM1822/88 RM_M 55 Návrh schválení žádostí o peněžitou pomoc ve výši 

20 000 Kč pro zmírnění dopadů krizového opatření 

v souvislosti s epidemií COVID - 19 - III. kolo 

38 

05872/RM1822/88 RM_M 56 Ujednání o ceně, dohoda o poskytování záloh 

a diagram na dodávku a odběr tepla - pro rok 2021 

08 

05873/RM1822/88 RM_VZ 1 Přístup do právního informačního systému 

Beck-online na období od 03/2021 do 02/2022 

84 

05874/RM1822/88 RM_VZ 2 Dodatek č.1 ke smlouvě na technickou podporu 

serverů HP 

83 

05875/RM1822/88 RM_VZ 3 Demolice BD Žofinská 13, vyklizení movitého 

materiálu 

05 

05876/RM1822/88 RM_VZ 4 Veřejná zakázka “Demolice objektu pavilonu E 

Černá louka”, poř. č. 002/2021 

05 
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05877/RM1822/88 RM_VZ 5 Veřejná zakázka “Veřejné prostranství 

u městských jatek (PD+AD+IČ)”, poř. č. 013/2021 

05 

05878/RM1822/88 RM_VZ 6 “Rekonstrukce studny D3, prameniště Dubí” 

uzavření smlouvy o dílo a smlouvy příkazní 

k veřejné zakázce malého rozsahu 

05 

05879/RM1822/88 RM_VZ 7 Veřejná zakázka „KONCERTNÍ HALA MĚSTA 

OSTRAVY - výběr týmu správce stavby“ 

05 

05880/RM1822/88 RM_VZ 8 Smlouva o dílo na zpracování investičního záměru 

pro realizaci projektu “Obnova přírodní vodní 

nádrže Na Pastvinách”, Proskovice. 

38 

05881/RM1822/88 RM_VZ 9 Veřejná zakázka “Revitalizace kolonie Bedřiška - 

etapa 1. - PD,IČ,AD”, poř. č. 010/2021 

05 

  
Materiály, které byly staženy: 
  

 Materiál 
  

Název zn.předkl. 

  RM_M 52 Metodika dočasného užívání nebytových prostor 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy 

38 

  RM_M 21 Návrh na neodejmutí pozemků městskému obvodu 

Ostrava-Jih 

08 

  RM_M 42 Úprava rozpočtu v oblasti rodinné politiky města 87 

  RM_M 18 Návrh na vydání předchozího souhlasu radou 

města s uzavřením nájemní smlouvy pro městský 

obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

08 

  
Tiskové opravy: 
  
 Materiál 

  
Název zn.předkl. 

  RM_TO 1 Tisková oprava usnesení č. 05812/RM1822/87 ze 

dne 2.2.2021 

08 
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RM_M 0 
Schválení programu 88. schůze rady města konané dne 09.02.2021 
  
Usnesení číslo: 05820/RM1822/88 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
program 88. schůze rady města konané dne 09.02.2021 

  

 
RM_M 1 
Návrh na poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Domovu 
Slunovrat, Ostrava-Přívoz, příspěvková organizace 
  
Usnesení číslo: 05821/RM1822/88 

(zn.předkl.) 
41 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Domovu Slunovrat, Ostrava - Přívoz, 

příspěvková organizace, IČO 70631841, se sídlem Na Mlýnici 203/5, 702 00 Ostrava - 

Přívoz, ve výši 320 000,00 Kč, na realizaci akce “Oprava havarijní situace soustavy teplé vody 

a topení v Domově Slunovrat”, dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu  

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

- sníží ostatní neinvestiční výdaje 

na § 4350, pol. 5909, ÚZ 2004, ORJ 180                                 o 320 tis. Kč 

- zvýší neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 

na § 4350, pol. 5331, ÚZ 2004, ORJ 180, ORG 35                  o 220 tis. Kč 

na § 4357, pol. 5331, ÚZ 2004, ORJ 180, ORG 35                  o 100 tis. Kč 

  

3) schvaluje 

  
úpravu závazného ukazatele dle předloženého materiálu a důvodové zprávy, a to: 

navýšení neinvestičního účelového příspěvku na rok 2021 organizaci Domov Slunovrat, Ostrava 

- Přívoz, příspěvková organizace, IČO 70631841, na základě smlouvy o závazku veřejné služby 

a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 08109/2020/SOC, ve výši 320 tis. Kč. 
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4) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 2) a úpravu závazného ukazatele dle bodu 3) 

tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 26.02.2021 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 2 
Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí neinvestiční účelové 
dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 05822/RM1822/88 

(zn.předkl.) 
01 

   
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí neinvestiční účelové 

dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy ev. č. 3191/2020/KP ze dne 30. 12. 2020, uzavřené 

mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO 00845451 a Českou 

republikou - Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, Výškovická 2995/40, 

700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 70884561, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

předložit zastupitelstvu města návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě dle bodu 1) tohoto 

usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Bc. Michal Bayer, T: 03.03.2021 

 vedoucí odboru kancelář primátora 

  
 

RM_M 3 
Návrh na záměr města nesměnit nemovité věci v k.ú. Svinov, obec 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 05823/RM1822/88 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
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1) nesouhlasí 

  
s návrhem na záměr města směnit nemovité věci v k.ú. Svinov, obec Ostrava, a to: 

- pozemek parc.č. 2444 

- pozemek parc.č. 2445 

- pozemek parc.č. 2449/8 

ve vlastnictví fyzické osoby 

za 

- pozemek parc.č. 1826/4 v k.ú. Poruba, obec Ostrava, 

  ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Poruba 

- pozemek parc.č. 2096/4 v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

  ve vlastnictví statutárního města Ostravy 

- pozemek parc.č. 2083/1 

- pozemek parc.č. 2084/1 

- pozemek parc.č. 2099/1 

- pozemek parc.č. 2099/2 

- pozemek parc.č. 2100 

- pozemek parc.č. 3619/3 

- část pozemku parc.č. 3620/4 o výměře cca 2000 m2 dle zákresu, který je přílohou č.1/B1  

  předloženého materiálu 

- pozemek parc.č. 3620/6 

- pozemek parc.č. 3695/2 

- pozemek parc.č. 3701/2 

- pozemek parc.č. 3701/3 

- pozemek parc.č. 4226 

- pozemek parc.č. 4227 

- pozemek parc.č. 4228 

- pozemek parc.č. 4230 

- pozemek parc.č. 4231 

- pozemek parc.č. 4232, 

vše v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu Moravská Ostrava 

a Přívoz 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 03.03.2021 

 vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 4 
Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace na pořádání Dnů NATO 
v Ostravě & Dnů vzdušných sil 2021 
  
Usnesení číslo: 05824/RM1822/88 

(zn.předkl.) 
01 

   
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy ve 

výši 2 080 tis. Kč spolku Jagello 2000, z. s. se sídlem Mariánské náměstí 10,709 00  Ostrava - 

Mariánské Hory, IČO 70640866, na pořádání Dnů NATO v Ostravě & Dnů Vzdušných sil 

Armády České republiky 2021 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

- sníží běžné výdaje na § 6171, pol. 5909, ÚZ 7117, ORJ 221 o 2 080 tis. Kč 

- zvýší neinvestiční transfery na § 3399, pol. 5222, ÚZ 7117, ORJ 221 o 2 080 tis. Kč 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace 

z rozpočtu statutárního města Ostravy mezi statutárním městem Ostrava se sídlem Prokešovo 

náměstí 8, 729 30  Ostrava, IČO 00845451 a spolkem Jagello 2000, z. s. se sídlem Mariánské 

náměstí 10, 709 00  Ostrava - Mariánské Hory, IČO 70640866 dle přílohy č. 2 předloženého 

materiálu 

  

4) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomášovi Macurovi, MBA, 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace 

a návrh na uzavření smlouvy dle bodů 1) a 3) tohoto usnesení a ke schválení bod 2) tohoto 

usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Bc. Michal Bayer, T: 03.03.2021 

 Vedoucí odboru kancelář primátora 
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RM_M 5 
Návrh na uzavření “Smlouvy o zřízení služebnosti” v souvislosti se 
stavbou “Vodovod ul. P. Křičky” 
  
Usnesení číslo: 05825/RM1822/88 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření “Smlouvy o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou “Vodovod 

ul. P. Křičky” mezi vlastníky: 

XXXXXXXXX XXXXXX XXX XXXX XXXX 

XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

XXXXXXXXX XXXXX XXX XXXX XXXX 

XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

XXXXXX XXXXXXXX XXX XXXX XXXX 

XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

XXXXXXXXXX XXXX XXXXXX XXX XXXX XXXX 

XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

XXXXXXXX XXXX XXX XXXX XXXX 

XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

XXXXXXXXXX XXXXXX XXX XXXX XXXX 

XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

XXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXX XXXX XXXX 

XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXXX 

XXX XX XXXXXXX 

XXXX XXXXXXXX XXXXX XXX XXXX XXXX 

XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

XXXXXXXXX XXXX XXX XXXX XXXX 

XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

XXXXXXX XXXXXXX XXX XXXX XXXX 

XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XXXX XXXX 

XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

XXXXX XXXXXXXXX XXX XXXX XXXX 

XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XXXX XXXX 

XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXXX 

XXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

XXXXXXXXX XXXXXX XXX XXXX XXXX 

XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXX XXXX 

XX XXXXXX XXXX XXX XX XXXXXXXX 

XXXXXXXX XXXXXXX XXX XXXX XXXX 

XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

Strana 12/58  
  

XXXXXXX XXXXXX XXX XXXX XXXX 

XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

XXXXXXXXXX XX XXXXXXX XXXX XXXX XX XXX XXXXXXXXXX XXXXX 

XXXXXXXXX XXXX XXX XXXXXX 

XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXX 

a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 6 
Návrh na uzavření dohody o zrušení smlouvy zřízení služebnosti 
  
Usnesení číslo: 05826/RM1822/88 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně oprávněného uzavřít dohodu o zrušení smlouvy o zřízení služebnosti vyplývající ze 

smlouvy o zřízení služebnosti ev. č. 1462/2014/MJ ze dne 26. 5. 2014 k pozemku: 

parc. č. 1320/29 – trvalý travní porost v k. ú. Hrabová, obec Ostrava, s vlastníkem: 

XXXXX XXXXX, rok narození XXXX, bydliště XX XXXXXX XXXX XXX XX 

XXXXXXX, 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 7 
Návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemku ve 
vlastnictví statutárního města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a. s. 
  
Usnesení číslo: 05827/RM1822/88 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

a provozování podzemního kabelového vedení 2x NN  k pozemku ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy: 

parc. č. 3073/8 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k. ú. Svinov, obec Ostrava, s oprávněným: 
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ČEZ Distribuce, a.s. 

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

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 8 
Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Poruba a návrh na 
záměr města neprodat nemovitou věc v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 05828/RM1822/88 

(zn.předkl.) 
8 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

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

statutárního města Ostrava, svěřenou městskému obvodu, a to: 

- část pozemku parc.č. 1060 ost. plocha zeleň o výměře 126 m2, dle zákresu v katastrálním 

snímku, který je přílohou č. 1/A předloženého materiálu 

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

  

2) souhlasí 

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

statutárního města Ostrava, svěřené městskému obvodu, a to: 

- část pozemku parc.č. 1331, ost. plocha, ost. komunikace o výměře 193 m2 

- část pozemku parc.č. 1349/1 ost. plocha, zeleň o výměře 2 m2, a tyto části byly dle GP 

č. 1187-18/97 vyhotoveného pro k.ú. Poruba, obec Ostrava, odděleny a sloučeny do pozemku 

parc.č. 1335 zast. plocha a nádvoří  

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

  

3) nesouhlasí 

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

statutárního města Ostrava, svěřenou městskému obvodu, a to: 

- část pozemku parc.č. 4408/69 ost. plocha, jiná plocha o výměře cca 700 m2, dle zákresu 

v katastrálním snímku, který je přílohou č. 3/A předloženého materiálu 
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4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 03.03.2021 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 9 
Udělení předchozího souhlasu s nabytím daru do vlastnictví Knihovny 
města Ostravy, p.o. 
  
Usnesení číslo: 05829/RM1822/88 

(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 Knihovny města Ostravy, příspěvkové organizace, se sídlem 

ul. 28. října 289/2, 702 00 Ostrava, IČO 00097586, a o vystavení předchozího souhlasu 

zřizovatele s uzavřením smlouvy dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

 
RM_M 10 
Návrh na záměr města prodat nemovitou věc v k.ú. Heřmanice, obec 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 05830/RM1822/88 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

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

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

- pozemek p.p.č. 45/14 

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

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

Strana 15/58  
  

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 03.03.2021 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 11 
Návrh na poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Knihovně 
města Ostravy, p.o., na realizaci projektu “S knížkou do života / 
Bookstart” 
  
Usnesení číslo: 05831/RM1822/88 

(zn.předkl.) 
42 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku organizaci Knihovna města Ostravy, 

příspěvková organizace, se sídlem ul. 28. října 289/2, 702 00 Ostrava, IČO 00097586, ve 

výši 174 tis. Kč na realizaci projektu “S knížkou do života / Bookstart” dle důvodové zprávy 

a přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

- s n i ž u j e 

 rozpočtová rezerva na ORJ 120 

 na § 6409, pol. 5901                                   o 174 tis. Kč 

- z v y š u j í 

neinvestiční příspěvky na ORJ 160 

na § 3314, pol. 5331, ÚZ 2003, org. 4214   o 174 tis. Kč 

  

3) ukládá 

   

vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 28.02.2021 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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4) schvaluje 

  
úpravu závazného ukazatele organizaci 

Knihovna města Ostravy, příspěvková organizace, se sídlem ul. 28. října 289/2, 702 00 Ostrava, 

IČO 00097586,   

- zvýšení neinvestičního příspěvku o 174 tis. Kč 

  

 
RM_M 12 
Návrh na uzavření “Smlouvy o zřízení služebnosti” v souvislosti se 
stavbou “Oprava vodovodu ve Staré Bělé ul. Mitrovická” 
  
Usnesení číslo: 05832/RM1822/88 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření “Smlouvy o zřízení služebnosti” v souvislosti se stavbou “Oprava 

vodovodu ve Staré Bělé ul. Mitrovická” mezi povinným: 

Moravskoslezský kraj, ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava 

IČO: 70890692 

zastoupený Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, 

která jedná na základě článku IX, odst. 3), písm. d) zřizovací listiny 

se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava, 

IČO: 00095711 

a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkyni primátora Mgr. Zuzaně Bajgarové 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Jan Šrámek, T: 03.03.2021 

 vedoucí odboru investičního 
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RM_M 13 
Návrh na uzavření “Smlouvy o zřízení služebnosti” v souvislosti se 
stavbou “Rekonstrukce kanalizace ul. Soukenická, Valchařská 
a Gorkého” 
  
Usnesení číslo: 05833/RM1822/88 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření “Smlouvy o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou “Rekonstrukce kanalizace 

ul. Soukenická, Valchařská a Gorkého” mezi vlastníkem: 

Dopravní podnik a.s. 

Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

IČO: 61974757 

a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 14 
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 „Parkoviště za 
radnicí – ul. Nivnická“ 
  
Usnesení číslo: 05834/RM1822/88 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se zahájením přípravy a s podáním žádosti o dotaci projektu „Parkoviště za radnicí – 

ul. Nivnická, Mariánské Hory“ 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 
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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 

  
 

RM_M 15 
Zahájení přípravy a podání přihlášky do soutěže Ministerstva práce 
a sociálních věcí ČR s názvem “Obec přátelská rodině a seniorům 2021” 
  
Usnesení číslo: 05835/RM1822/88 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se zahájením přípravy a s podáním přihlášky do soutěže Ministerstva práce a sociálních věcí ČR 

s názvem “Obec přátelská rodině a seniorům 2021”,   dotační oblast č. II “Obec přátelská 

seniorům” dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) žádá 

  
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz jako nositele projektu o zajištění veškerých úkonů 

spojených s přípravou projektu a předložením žádosti do soutěže pod názvem “MOaP přátelský 

seniorům 2021” a všech jejich příloh dle bodu 1) tohoto usnesení v souladu s podmínkami 

soutěže programu “Obec přátelská rodině a seniorům 2021” 

  

 Vyřizuje: Ing. Zuzana Ožanová, T: 15.02.2021 

 starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  
3) žádá 

  
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

o zajištění předfinancování a spolufinancování projektu uvedeného v bodě 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Zuzana Ožanová, T: 31.12.2021 

 starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  
 

RM_M 16 
Kácení dřevin na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 05836/RM1822/88 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
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1) souhlasí 

  
a) s kácením 2 ks topolů černých o obvodech kmenů 238 cm a 131 cm rostoucích na pozemku 

parc.č. 3735/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace, k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, dle 

přílohy č. 1 předloženého materiálu 

b) s kácením 1 ks topolu kanadského o obvodu kmene 188 cm rostoucího na pozemku 

parc.č. 342/6 - ostatní plocha, k.ú. Heřmanice, obec Ostrava, dle přílohy č.2 předloženého 

materiálu 

c) s kácením 5 ks topolů kanadských o obvodech kmenů 32cm, 25 cm, 32 cm, 90 cm a 131 cm 

rostoucích na pozemku parc.č. 3463/25 - ostatní plocha, k.ú. Moravská Ostrava, obec 

Ostrava, dle přílohy č.3 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru hospodářské správy 

zajistil  vyhotovení žádostí o povolení kácení dřevin u příslušného orgánu ochrany přírody dle 

bodů 1a) a 1b) a souhlasu s kácením dřevin dle bodu 1c) tohoto usnesení  

  

 Vyřizuje: Ing. René Bartoš, T: 19.02.2021 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
3) zmocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy 

k podpisu souhlasů s kácením dřevin dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. René Bartoš, T: 19.02.2021 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

RM_M 17 
Návrh na souhlas s umístěním inženýrské sítě do pozemku ve vlastnictví 
SMO, návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene a návrh na zřízení věcného břemene a uzavření smlouvy 
o zřízení věcného břemene pro společnost GasNet, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 05837/RM1822/88 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním STL plynovodu včetně 5 ks plynovodních přípojek do pozemku ve vlastnictví 
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statutárního města Ostravy: 

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

v k. ú. Heřmanice, obec Ostrava, 

pro: 

GasNet, s.r.o. 

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

IČO 272 95 567 

v rámci stavby “REKO MS Ostrava Hladnov 1. etapa 2. část”, dle situačního výkresu, který je 

přílohou č. 1/4 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

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

a provozování STL plynovodu včetně 5 ks plynovodních přípojek v pozemku ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy: 

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

v k. ú. Heřmanice, obec Ostrava, s budoucím 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 

  

3) rozhodla 

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

a provozování NTL plynovodu včetně 26 ks plynovodních přípojek v pozemcích  ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy: 

parc. č. 1567 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

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

oba v k. ú. Poruba-sever, 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. 4 předloženého materiálu 
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RM_M 19 
Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k. ú. Proskovice, obec 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 05838/RM1822/88 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat 

pozemek parc.č. 506/1 v k.ú. Proskovice, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy, svěřený městskému obvodu 

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

  

2) souhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat 

pozemek parc.č. 508/1 v k.ú. Proskovice, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy, svěřený městskému obvodu 

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

  

3) souhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat 

pozemek parc.č. 513/1 v k.ú. Proskovice, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy, svěřený městskému obvodu 

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

  

4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 03.03.2021 

 vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 20 
Návrh na odejmutí pozemků městskému obvodu Moravská Ostrava 
a Přívoz (ul. Janáčkova) 
  
Usnesení číslo: 05839/RM1822/88 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout odejmout ze svěření městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz v souladu 

s ustanovením § 132 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů: 

část pozemku parc.č. 1931/1 o výměře 421 m2 (díl a) 

a část pozemku parc.č. 1960/23 o výměře 218 m2 (díl b), 

oddělené geometrickým plánem č. 6138-8/2020 a nově označené jako parc.č. 1931/1 o výměře 

639 m2  v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 03.03.2021 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 22 
Návrh na udělení souhlasu s prodejem přebytečné movité věci svěřené 
k hospodaření právnické osobě Lidová konzervatoř a Múzická škola, 
příspěvková organizace 
  
Usnesení číslo: 05840/RM1822/88 

(zn.předkl.) 
42 

  
Rada města 

  
1) uděluje 

  
předchozí souhlas s prodejem přebytečné svěřené movité věci ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy, která byla předána k hospodaření právnické osobě Lidová konzervatoř a Múzická 

škola, příspěvková organizace, se sídlem se sídlem Wattova 430/5, 702 00 Ostrava-Přívoz,       

IČO: 00850021, v pořizovací hodnotě 327 200,- Kč dle důvodové zprávy 

a přílohy č. 3 předloženého materiálu 
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RM_M 23 
Návrh na převzetí veřejného osvětlení v k.ú. Poruba, obec Ostrava od 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, s.p.o., uzavření převodní smlouvy 
a dohody o zrušení služebnosti a smlouvy o zřízení služebnosti 
  
Usnesení číslo: 05841/RM1822/88 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o převzetí  veřejného osvětlení realizovaného v rámci stavby “Silnice I/11 Ostrava, prodloužená 

Rudná - hranice okresu Opava”, jako stavební objekt SO 433 Veřejné osvětlení MUK 

Rudná. V rozsahu dle převodní smlouvy, která je přílohou č. 4 předloženého materiálu 

a o uzavření převodní smlouvy dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

převodce 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace 

se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 - Nusle 

IČ: 659 93 390 

DIČ: CZ659 93 390 

jedná se o bezúplatný převod 

  

2) rozhodla 

  
na straně oprávněného ze služebnosti uzavřít dohodu o zrušení služebnosti 

evid.č. 2561/2017/MJ ze dne 15.8.2017 k pozemkům: 

- parc. č. 2949/6 - ostatní plocha, silnice, 

- parc. č. 2950/1 - ostatní plocha, silnice, 

- parc. č. 2950/2 - ostatní plocha, silnice, 

- parc. č. 3011/103 - ostatní plocha, silnice, 

- parc. č. 3011/108 - ostatní plocha, silnice, 

- parc. č. 3011/109 - ostatní plocha, silnice, 

- parc. č. 3011/110 - ostatní plocha, silnice, 

- parc. č. 3011/123 - ostatní plocha, silnice, 

- parc. č. 3011/128 - ostatní plocha, silnice 

v k.ú. Poruba, obec Ostrava, 

a uzavřít  smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě kabelového vedení  veřejného osvětlení 

včetně 55 ks osvětlovacích stožárů veřejného osvětlení, přípojky NN a přívodního kabelu 

z rozvaděče RVO 935 do rozvaděče RVOO 935/1 umístěného v pozemcích: 

- parc. č. 2869/13 - orná půda, 

- parc. č. 2949/6 - ostatní plocha, silnice, 

- parc. č. 2950/1 - ostatní plocha, silnice, 
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- parc. č. 2950/2 - ostatní plocha, silnice, 

- parc. č. 3011/58 - ostatní plocha, silnice, 

- parc. č. 3011/59 - ostatní plocha, silnice, 

- parc. č. 3011/60 - ostatní plocha, silnice, 

- parc. č. 3011/63 - ostatní plocha, silnice, 

- parc. č. 3011/64 - ostatní plocha, silnice, 

- parc. č. 3011/65 - ostatní plocha, silnice, 

- parc. č. 3011/72 - ostatní plocha, silnice, 

- parc. č. 3011/73 - ostatní plocha, silnice, 

- parc. č. 3011/74 - ostatní plocha, silnice, 

- parc. č. 3011/75 - ostatní plocha, silnice, 

- parc. č. 3011/76 - ostatní plocha, silnice, 

- parc. č. 3011/77 - ostatní plocha, silnice, 

- parc. č. 3011/78 - ostatní plocha, silnice, 

- parc. č. 3011/79 - ostatní plocha, silnice, 

- parc. č. 3011/80 - ostatní plocha, silnice, 

- parc. č. 3011/81 - ostatní plocha, silnice, 

- parc. č. 3011/82 - ostatní plocha, silnice, 

- parc. č. 3011/84 - ostatní plocha, silnice, 

- parc. č. 3011/91 - ostatní plocha, silnice, 

- parc. č. 3011/92 - ostatní plocha, silnice, 

- parc. č. 3011/93 - ostatní plocha, silnice, 

- parc. č. 3011/96 - ostatní plocha, silnice, 

- parc. č. 3011/97 - ostatní plocha, silnice, 

- parc. č. 3011/101 - ostatní plocha, silnice, 

- parc. č. 3011/102 - ostatní plocha, silnice, 

- parc. ř. 3011/103 - ostatní plocha, silnice, 

- parc. č. 3011/108 - ostatní plocha, silnice, 

- parc. č. 3011/109 - ostatní plocha, silnice, 

- parc. č. 3011/110 - ostatní plocha, silnice, 

- parc. č. 3011/123 - ostatní plocha, silnice, 

- parc. č. 3011/128 - ostatní plocha, silnice, 

- parc. č. 3011/129 - ostatní plocha, silnice, 

 k. ú. Poruba, obec Ostrava s povinným: 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace 

se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 - Nusle, IČO: 659 93 390 

 

v rámci stavby “Silnice I/11 Ostrava, Prodloužená Rudná - hranice okresu Opava”,  SO 433 

Veřejné osvětlení MÚK Rudná 

dle přílohy č. 7 předloženého materiálu 
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RM_M 24 
Návrh na uzavření dohody o ukončení smlouvy o výpůjčce 
č. 2577/2011/MJ, ve znění dodatku č. 1 
  
Usnesení číslo: 05842/RM1822/88 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně vypůjčitele uzavřít dohodu o ukončení smlouvy o výpůjčce č. 2577/2011/MJ ze dne  

27. 10. 2011, ve znění dodatku č. 1, ze dne 29. 8. 2012, 

s půjčiteli 

VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s., 

se sídlem Ruská 2929/101a, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČO: 258 77 950 

zastoupena insolvenčním správcem 

KONREO, v.o.s. 

se sídlem Dobrovského 1310/64, Královo Pole, 612 00 Brno, IČO: 047 06 498 

a 

VÍTKOVICE, a.s., 

se sídlem Vítkovice 3020, 703 00 Ostrava, IČO: 451 93 070 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 25 
Návrh na uzavření “Smlouvy o zřízení služebnosti” v souvislosti se 
stavbami “Heřmanice – rekonstrukce vodovodu a kanalizace, lokalita 
Bučina” a “Kanalizace Hrušov osady” 
  
Usnesení číslo: 05843/RM1822/88 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření “Smlouvy o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou ”Heřmanice - rekonstrukce 

vodovodu a kanalizace, lokalita Bučina” mezi vlastníkem: 

PKP CARGO INTERNATIONAL a.s. 

Hornopolní 3314/38, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

IČO: 47675977 

a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 
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2) rozhodla 

  
o uzavření “Smlouvy o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou ”Kanalizace Hrušov 

osady” mezi vlastníkem: 

PKP CARGO INTERNATIONAL a.s. 

Hornopolní 3314/38, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

IČO: 47675977 

a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 26 
Návrh na uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2098/2019/OI/VZKÚ 
ze dne 16.07.2019 na realizaci stavby “Kanalizace splašková Plesná - II. 
etapa, II. část” 
  
Usnesení číslo: 05844/RM1822/88 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 2  ke smlouvě o dílo č.2098/2019/OI/VZKÚ ze dne 16.07.2019 mezi 

statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí č. 8, 729 30 Ostrava,                       

IČO: 00845451  a společností KR OSTRAVA a.s., Slívova 1946/7, 710 00 Ostrava, 

IČO: 25890981 na realizaci stavby “Kanalizace splašková Plesná - II. etapa, II. část” dle přílohy 

č. 5 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 27 
Návrh na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo akce “M - Ostrava - 
Sportovní hala Nová Bělá” 
  
Usnesení číslo: 05845/RM1822/88 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 0578/2020/OI/VZKÚ ze dne 7.2.2020 ve znění 

Dodatku č.1 ze dne 25.11.2020 mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí č. 8, 729 

30 Ostrava, IČO 00845451 a společností BYSTROŇ Group a.s., Chopinova 576/1, 702 00 

Ostrava, IČO 27800466, kterým se upravuje rozsah předmětu smlouvy a cena díla ve vztahu 

k vzniklým méně a více pracím v rámci stavby “M - Ostrava - Sportovní hala Nová Bělá” dle 
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přílohy č. 1 předloženého materiálu  

  

 
RM_M 28 
Plán činnosti Firemní školky města Ostravy, příspěvkové organizace na 
rok 2021 
  
Usnesení číslo: 05846/RM1822/88 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
Plán činnosti Firemní školky města Ostravy, příspěvkové organizace na rok 2021 dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
ředitelce Firemní školky města Ostravy, příspěvkové organizace zabezpečit realizaci úkolů 

stanovených v Plánu činnosti Firemní školky města Ostravy, příspěvkové organizace na rok 

2021 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 31.03.2022 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
 

RM_M 29 
Návrh příspěvkové organizace Dětské centrum Domeček o prominutí 
smluvní pokuty právnické osoby a udělení souhlasu s odpisem vzniklé 
pohledávky 
  
Usnesení číslo: 05847/RM1822/88 

(zn.předkl.) 
40 

  
k usnesení č. 04486/RM1822/66 
k usnesení č. 05604/RM1822/82 
  
Rada města 

  
1) bere na vědomí 

  
žádost příspěvkové organizace Dětské centrum Domeček, se sídlem Jedličkova 1025/5, 

700 30  Ostrava-Zábřeh, IČO 70631956 ohledně prominutí smluvní pokuty uložené právnické 

osobě ADOP car, a.s., se sídlem Opavská 348/11, 721 00  Ostrava, IČO 60792604, za 

prodlení dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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2) souhlasí 

  
s prominutím smluvní pokuty, která vyplývá z kupní smlouvy mezi příspěvkovou organizací 

Dětské centrum Domeček, IČO 70631956 a právnickou osobou, společností ADOP car, a.s., 

IČO 60792604 a s odpisem vzniklé pohledávky dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého 

materiálu  

  

 
RM_M 30 
Návrh na personální změnu člena správní rady Nadačního fondu 
regionální fotbalové Akademie Moravskoslezského kraje 
  
Usnesení číslo: 05848/RM1822/88 

(zn.předkl.) 
91 

  
k usnesení č. 02239/RM1822/33 
  
Rada města 

  
1) navrhuje 

  
odvolat ze správní rady Nadačního fondu regionální fotbalové akademie Moravskoslezského 

kraje, IČO: 051 27 246, sídlem Svatopluka Čecha 518/10, 702 00 Ostrava-Přívoz, zástupce 

statutárního města Ostrava Mgr. Jaromíra Navrátila 

  

2) navrhuje 

  
jmenovat za statutární město Ostrava členem správní rady Nadačního fondu regionální fotbalové 

Akademie Moravskoslezského kraje, IČO: 05127246, sídlem náměstí Svatopluka Čecha 518/10, 

702 00 Ostrava-Přívoz, náměstkyni primátora Mgr. Andreu Hoffmannovou, Ph.D. 

  

 
RM_M 31 
Uzavření Dohody o naplnění podmínek žádosti o úhradu nákladů 
spojených s realizací záměru ekologické revitalizace a nominace 
zástupce a náhradníka statutárního města Ostravy pro ustanovení 
hodnotící komise v rámci projektu “Rekonstrukce a rozšíření kanalizace 
Nová Bělá II. etapa - 1. část” 
  
Usnesení číslo: 05849/RM1822/88 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dohody o naplnění podmínek žádosti o úhradu nákladů spojených s realizací 

ekologické revitalizace v rámci projektu “Rekonstrukce a rozšíření kanalizace Nová Bělá, II. 
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etapa - 1. část” v rozsahu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, se subjektem: 

Česká republika - Ministerstvo financí, Letenská 525/15, 118 10 Praha 1, IČO 00006947 

  

2) navrhuje 

  
níže uvedeného zástupce statutárního města Ostravy pro ustanovení hodnotící komise k projektu 

“Rekonstrukce a rozšíření kanalizace Nová Bělá, II. etapa - 1. část” 

člen: Ing. Jan Kotala - odbor investiční, vedoucí oddělení VH staveb 

náhradník: Ing. Pavel Hojgr - odbor investiční, specialista přípravy a realizace investic 

  

 
RM_M 32 
Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu statutárního města 
Ostravy pro rok 2021 Vysoké škole báňské - Technické univerzitě 
Ostrava a Ostravské univerzitě na významnou akci města 
“Noc vědců 2021” 
  
Usnesení číslo: 05850/RM1822/88 

(zn.předkl.) 
91 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy 

Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava, IČO 61989100, sídlem 

17. Listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava-Poruba, ve výši 100 tis. Kč na významnou akci města 

“Ostravská Noc vědců a národní koordinátorství Noci vědců 2021” a o uzavření Veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy mezi statutárním 

městem Ostrava a výše uvedeným subjektem dle přílohy č. 1 a přílohy č. 3 předloženého 

materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy 

Ostravské univerzitě, IČO 61988987, sídlem Dvořákova 138/7, 701 03 Ostrava-Moravská 

Ostrava, ve výši 100 tis. Kč na významnou akci města “Noc vědců 2021” a o uzavření 

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy mezi 

statutárním městem Ostrava a výše uvedeným subjektem dle přílohy č. 2 a přílohy č. 4 

předloženého materiálu 
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3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

- s n i ž u j í 

ostatní neinvestiční výdaje 

na § 3299, pol. 5901, ÚZ 7113, ORJ 140           o      200 tis. Kč 

- z v y š u j í 

neinvestiční transfery 

na § 3299, pol. 5332, ÚZ 7117, ORJ 140           o      200 tis. Kč 

  

4) ukládá 

  
náměstkyni primátora Mgr. Andrei Hoffmannové, Ph.D. 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrhy uvedené v bodech 1) až 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 03.03.2021 

 vedoucí odboru školství a sportu 

  
 

RM_M 33 
Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 05851/RM1822/88 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat 

pozemek p.p.č. 753/6 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy, svěřený městskému obvodu 

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

  

2) souhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat 

část pozemku p.p.č. 1060/8, ost. plocha, ost. komunikace o výměře 31 m2 v k.ú. Zábřeh nad 

Odrou, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného městskému obvodu, 

oddělenou dle geometrického plánu č. 3569-38/2019, vyhotoveného pro k.ú. Zábřeh nad Odrou, 
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nově  označenou jako pozemek p.p.č. 1060/9, ost. plocha, jiná plocha 

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

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodů 1) - 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 03.03.2021 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 34 
Návrh na souhlas se stavebními úpravami v pozemku ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy, návrh na uzavření smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti a návrh na uzavření nájemní smlouvy 
s “Bytovým družstvem Družba 96” 
  
Usnesení číslo: 05852/RM1822/88 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se zřízením, užíváním a udržováním předsazených, zavěšených, prefabrikovaných lodžií nad 

pozemkem  ve vlastnictví statutárního města Ostravy parc. č. 1649/1  - ostatní plocha, ostatní 

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

pro: 

“Bytové družstvo Družba 96” 

se sídlem: náměstí Družby 1211/6, Poruba, 708 00 Ostrava 

IČO: 253 63 999 

v rámci stavby “Stavební úpravy a přístavba bytového domu náměstí ‘Družby 1211/5, 1211/6 

a 1214/3, Ostrava - Poruba, PSČ 708 00” 

dle situačního výkresu, který je přílohou č. 1/1 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - zřízení, užívání 

a udržování (včetně oprav, změn či odstranění) předsazených, zavěšených, prefabrikovaných 

lodžií nad pozemkem  ve vlastnictví statutárního města Ostravy parc. č. 1649/1  - ostatní 

plocha, ostatní komunikace v k. ú. Poruba-sever obec Ostrava, s budoucím oprávněným: 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

Strana 32/58  
  

“Bytové družstvo Družba 96” 

se sídlem: náměstí Družby 1211/6, Poruba, 708 00 Ostrava 

IČO: 253 63 999 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
na straně pronajímatele 

 

uzavřít nájemní smlouvu k částem pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostrava 

parc. č. 1649/1, ost. plocha - ost. komunikace, o celkové výměře 816 m2, a to část označenou v 

situačním výkresu jako “A” o výměře 106 m2, část označenou v situačním výkresu jako “B” 

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

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

v situačním výkresu jako “D” o výměře 40,92 m2, v k. ú. Poruba - sever, obec Ostrava 

(nám. Družby) 

 

se společností 

 

,,Bytové Družstvo Družba 96” 

se sídlem: náměstí Družby 1211/6, Poruba, 708 00 Ostrava 

IČO: 253 63 999 

 

za účelem vybudování předsazených, zavěšených, prefabrikovaných lodžií, umístění staveniště 

a vybudování provizorní komunikace ke staveništi v rámci realizace stavby “Stavební úpravy 

a přístavba bytového domu náměstí Družby 1211/5, 1211/6 a 1214/3, Ostrava - Poruba, 

PSČ 708 00”, za nájemné ve výši 90,- Kč/m2/rok, tj. 73.440,- Kč/ročně, na dobu určitou, nejdéle 

však do 30. 6. 2023, 

 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 35 
Návrh na souhlas se stavebními úpravami v pozemku ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy, návrh na uzavření smlouvy o budoucí 
smlouvy o zřízení služebnosti a návrh na uzavření nájemní smlouvy se 
společností ADWAY s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 05853/RM1822/88 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s odstraněním stávající konzoly a vstupního portálu, přístavby arkýře v úrovni 2. NP, přístavby - 

dozdění nároží a vybudování zpevněné dlážděné plochy včetně požárního schodiště vše v 
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pozemku  ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

p. p. č. 371/91 - ostatní plocha, zeleň, 

v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava, 

pro: 

ADWAY s.r.o. 

se sídlem: Rohozecká 2527, Újezd na Lesy, 190 16 Praha 9 

IČO: 290 32 679 

v rámci stavby “Stavební úpravy objektu ul. J. Herolda 3, Ostrava” 

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

  

2) rozhodla 

  
na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - zřízení, užívání 

a udržování (včetně oprav, změn či odstranění) přístavby arkýře nad pozemkem  ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy: 

p. p. č. 371/91 - ostatní plocha, zeleň, 

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

ADWAY s.r.o. 

se sídlem: Rohozecká 2527, Újezd na Lesy, 190 16 Praha 9 

IČO: 290 32 679 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
na straně pronajímatele 

 

o uzavření nájemní smlouvy na část pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostrava, 

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

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

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

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

v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava (ul. J. Herolda), 

se společností 

 

ADWAY s.r.o. 

se sídlem: Rohozecká 2527, Újezd nad Lesy, 190 16 Praha 9 

IČO: 290 32 679 
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za účelem odstranění stávající konzoly a vstupního portálu, přístavby arkýže v úrovni 2. NP, 

přístavby - dozdění nároží a vybudování zpevněné dlážděné plochy včetně požárního schodiště v 

rámci realizace stavby “Stavební úpravy objektu na ul. Herolda 3 Ostrava”, za nájemné ve výši 

90,- Kč/m2/rok, tj. 3.222, - Kč/ročně, na dobu určitou, nejdéle však do 31. 5. 2023, 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

 

  

 
RM_M 36 
Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Bobrovníky, obec 
Hlučín a v k.ú. Solanec pod Soláněm, obec Hutisko-Solanec 
a v k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 05854/RM1822/88 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat 

pozemek parc. č. 473/2 v k.ú. Bobrovníky, obec Hlučín,  ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy, nesvěřený městskému obvodu 

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

  

2) souhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat 

pozemek p.p.č. 645/8  v k.ú. Solanec pod Soláněm, obec Hutisko-Solanec,  ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy, nesvěřený městskému obvodu 

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

  

3) souhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat níže uvedené nemovité věci v k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava, ve 

vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřené městskému obvodu, a to: 

- část pozemku p.p.č. 371/91, ost. plocha, zeleň o výměře 13 m2, oddělenou dle geometrického 

plánu č. 1574-405/2020, nově označenou jako pozemek p.p.č. 371/96 

- část pozemku p.p.č. 371/91, ost. plocha, zeleň o výměře 1 m2, oddělenou dle geometrického 

plánu č. 1574-405/2020, nově označenou jako pozemek p.p.č. 371/97 

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

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 03.03.2021 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 37 
Zahájení přípravy a podání žádosti o podporu pro projekt Místní akční 
plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava III, zapojení se do projektu z pozice 
obce správního obvodu ORP Ostrava a z pozice nositele projektu, 
udělení souhlasu zřizovatele se spoluprací při přípravě a realizaci 
projektu 
  
Usnesení číslo: 05855/RM1822/88 

(zn.předkl.) 
91 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
zahájení přípravy a podání žádosti o dotaci pro projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání 

ORP Ostrava III“ ke spolufinancování z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, 

Prioritní osa 3 - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu 

vzdělávání 

  

2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy - odboru školství a sportu 

zajistit veškeré úkony spojené s přípravou a podáním žádosti o dotaci pro projekt dle bodu 1) 

tohoto usnesení v souladu s podmínkami výzvy č. 02_20_082 v rámci Operačního programu 

Výzkum, vývoj a vzdělávání 

  

 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 30.06.2021 

 vedoucí odboru školství a sportu 

  
3) schvaluje 

  
v případě úspěšnosti projektu dle bodu 1) financování projektu v celkové výši 

4 400 tis.  Kč včetně spolufinancování ve výši 220 tis. Kč dle důvodové zprávy a přílohy 

č. 1 předloženého materiálu 
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4) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy - odboru školství a sportu 

zajistit spolufinancování a předfinancování projektu uvedeného v bodě 1) tohoto usnesení 

v letech 2022 - 2023 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu a důvodové zprávy 

  

 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 31.12.2021 

 vedoucí odboru školství a sportu 

  
5) schvaluje 

  
zapojení se statutárního města Ostravy jako obce správního obvodu ORP Ostrava do projektu dle 

bodu 1) tohoto usnesení 

  

6) schvaluje 

  
aby statutární město Ostrava bylo nositelem projektu dle bodu 1) tohoto usnesení pro území 

správního obvodu ORP Ostrava 

  

7) uděluje souhlas 

  
jím zřizovaným školám a školským zařízením se spoluprací při přípravě a realizaci projektu dle 

bodu 1) tohoto usnesení 

  

 
RM_M 38 
Návrh na uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v domě na 
ul. Pobialova 875/8, Ostrava-Moravská Ostrava 
  
Usnesení číslo: 05856/RM1822/88 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu na pronájem služebního bytu č. 1 o velikosti 

1+1, umístěného v 1. sníženém podlaží bytového domu č. p. 875, který je součástí pozemku 

parc. č. 328, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, na 

ul. Pobialova č. or. 8, Ostrava-Moravská Ostrava, s žadatelem 

XXXX XXXXXXXXX XXXXXX, rok narození XXXXX trvale bytem XXXXXXX XXXX 

XXX XX XXXXXXXXX XXXX, 

na dobu určitou od 15. 2. 2021 po dobu výkonu služebního poměru žadatele u Hasičského 

záchranného sboru Moravskoslezského kraje, 
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s výší měsíčního nájemného 3.075,- Kč (bez úhrady za zařizovací předměty a zálohy na služby 

s nájmem spojené) 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu s úpravou 

  

 
RM_M 39 
Plán činnosti Zoologické zahrady a botanického parku Ostrava, 
příspěvkové organizace na rok 2021 
  
Usnesení číslo: 05857/RM1822/88 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
Plán činnosti Zoologické zahrady a botanického parku Ostrava, příspěvkové organizace na rok 

2021 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

   

řediteli Zoologické zahrady a botanického parku Ostrava, příspěvkové organizace  

zabezpečit realizaci úkolů stanovených v Plánu činnosti Zoologické zahrady a botanického 

parku Ostrava, příspěvkové organizace na rok 2021 dle přílohy č. 1 předloženého materiál 

 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 31.03.2022 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
 

RM_M 40 
Návrh na uzavření nájemní smlouvy na pronájem užitného prostoru 
v kolektorech pro ukládání inženýrských sítí na území města Ostravy 
s Ostravskou univerzitou 
  
Usnesení číslo: 05858/RM1822/88 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně pronajímatele 

o uzavření nájemní smlouvy na pronájem užitného prostoru částí kolektorů ve vlastnictví 

statutárního města Ostrava, u kterých vykonává správu společnost Ostravské komunikace, a.s., 

a to: 
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- “Kolektor Poděbradova”, mezi šachtami K6 - K7, o výměře 0,485 m3, 

- “Kolektor Poděbradova”, mezi šachtami K7 - K10, o výměře 3,767 m3, 

- “Kolektor Frýdlantské mosty”, mezi šachtami K11 - K12, o výměře 0,229 m3, 

- “Kolektor Frýdlantské mosty”, mezi šachtami K1 - K10a, o výměře 2,096 m3, 

- “Kolektor Centrum”, mezi šachtami K0 (2P) - K20 (235L), o výměře 6,296 m3, 

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

s 

Ostravskou univerzitou 

se sídlem: Dvořákova 138/7, 701 03, Ostrava - Moravská Ostrava 

IČO: 619 88 987 

za účelem uložení a provozování inženýrských sítí, za nájemné ve výši 2.850,- Kč/m3/rok, tj. 

36.688,05 Kč/rok, na dobu neurčitou, 

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

  

 
RM_M 41 
Návrh na souhlas se vstupem na pozemky ve vlastnictví statutárního 
města Ostravy za účelem provedení průzkumných sond pro společnost 
CONTERA Investment s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 05859/RM1822/88 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se vstupem na pozemky ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 3380/16 - ostatní plocha, manipulační plocha, 

parc. č. 3380/31 - ostatní plocha, manipulační plocha, 

parc. č. 3380/33 - ostatní plocha, manipulační plocha, 

parc. č. 3380/35 - ostatní plocha, manipulační plocha, 

vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

za účelem provedení průzkumných sond pro lokalizaci VN kabelu v majetku spol. ČEZ 

Distribuce a.s. v rámci stavby “Obchodně administrativní objekt v lokalitě Trojzubec” pro: 

investora stavby 

CONTERA Investment s.r.o., 

se sídlem Technická 2247, 25101, Říčany 

IČO 080 08 094, pro: 

ELEKTROMONT BRNO a.s. 

se sídlem Žarošická 4315/17, Židenice, 628 00 Brno 

IČO 243 19 139 
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RM_M 43 
Předchozí souhlas rady města k pronájmu a k nabytí nemovitostí do 
majetku města 
  
Usnesení číslo: 05860/RM1822/88 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
1) nevydává 

  
- předchozí souhlas v souladu s článkem 7, odst. (3), písm. c) a odst. (9), písm. u) obecně 

závazné vyhlášky města Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn 

a doplňků, k: 

• nabytí garáží, stojících na pozemcích parc.č. 690/50 a parc.č. 690/17 v k.ú. Radvanice, pro   

městský obvod Radvanice a Bartovice 

 

• pronájmu části pozemku parc.č. 1237/1 v k.ú. Vítkovice pro městský obvod Vítkovice 

 

  

 
RM_M 44 
Žádost sportovního klubu Jezdecký klub Baník Ostrava o předběžný 
souhlas se spolufinancováním investiční akce v rámci dotační výzvy 
Národní sportovní agentury z rozpočtu statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 05861/RM1822/88 

(zn.předkl.) 
91 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

souhlasit s podáním žádosti o dotaci  spolku “Jezdecký klub Baník Ostrava”, IČO: 60783419, se 

sídlem K Průplavu 729/12, Stará Bělá, 724 00 Ostrava do dotační výzvy 13/2020 Sportovní 

infrastruktura - Investice nad 10 mil. Kč Národní sportovní agentury na investiční akci 

“Rekonstrukce a úprava kolbiště” a v případě úspěšnosti s jeho následným spolufinancováním 

maximálně ve výši 15% z konečné ceny, maximálně však 3 254 590 Kč 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o vyjádření podpory investiční akci “Rekonstrukce a úprava kolbiště” připravované 

Jezdecký klub Baník Ostrava, IČO: 60783419, se sídlem K Průplavu 729/12, Stará Bělá, 724 00 
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Ostrava dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
náměstkyni primátora Mgr. Andree Hoffmannové, Ph.D. 

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

zasedání dne 3.3.2021 

  

 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 03.03.2021 

 vedoucí odboru školství a sportu 

  
 

RM_M 45 
Úprava rozpočtu 
  
Usnesení číslo: 05862/RM1822/88 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí finančních prostředků ve výši 1 178 tis. Kč městskému obvodu Radvanice 

a Bartovice na předfinancování a spolufinancování akce Zeleň v areálu bývalého koupaliště 

v Radvanicích dle bodu E1. důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

- běžné výdaje 

na § 6171, pol. 5660, ORJ 132 o 500 tis. Kč (B.1.) 

(B.2.) na ORJ 135, § 4349, pol. 5011, ÚZ 104513013, org. 130000000 o 332 tis. Kč 

                                                             ÚZ 104113013, org. 130000000 o 39 tis. Kč 

                                                             ÚZ 104107601, org. 130000000 o 20 tis. Kč 

                                            pol. 5031, ÚZ 104513013, org. 130000000 o 101 tis. Kč 

                                                             ÚZ 104113013, org. 130000000 o 12 tis. Kč 

                                                             ÚZ 104107601, org. 130000000 o 6 tis. Kč 

                                            pol. 5032, ÚZ 104513013, org. 130000000 o 37 tis. Kč 

                                                             ÚZ 104113013, org. 130000000 o 4 tis. Kč 

                                                             ÚZ 104107601, org. 130000000 o 3 tis. Kč 

                                            pol. 5021, ÚZ 104513013, org. 130000000 o 183 tis. Kč 

                                                             ÚZ 104113013, org. 130000000 o 21 tis. Kč 

                                                             ÚZ 104107601, org. 130000000 o 11 tis. Kč 

                                            pol. 5424, ÚZ 104513013, org. 130000000 o 8 tis. Kč 
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                                                             ÚZ 104113013, org. 130000000 o 1 tis. Kč 

                                                             ÚZ 104107601, org. 130000000 o 1 tis. Kč 

                                            pol. 5011, ÚZ 104513013, org. 130000001 o 103 tis. Kč 

                                                             ÚZ 104113013, org. 130000001 o 12 tis. Kč 

                                                             ÚZ 104107601, org. 130000001 o 6 tis. Kč 

                                            pol. 5031, ÚZ 104513013, org. 130000001 o 26 tis. Kč 

                                                             ÚZ 104113013, org. 130000001 o 3 tis. Kč 

                                                             ÚZ 104107601, org. 130000001 o 2 tis. Kč 

                                            pol. 5032, ÚZ 104513013, org. 130000001 o 10 tis. Kč 

                                                             ÚZ 104113013, org. 130000001 o 1 tis. Kč 

                                                             ÚZ 104107601, org. 130000001 o 1 tis. Kč 

                                            pol. 5021, ÚZ 104513013, org. 130000001 o 14 tis. Kč 

                                                             ÚZ 104113013, org. 130000001 o 2 tis. Kč 

                                                             ÚZ 104107601, org. 130000001 o 1 tis. Kč 

          na ORJ 180, § 4349, pol. 5167, ÚZ 104513013, org. 130000000 o 170 tis. Kč 

                                                             ÚZ 104113013, org. 130000000 o 20 tis. Kč 

                                                             ÚZ 104107601, org. 130000000 o 10 tis. Kč 

                                            pol. 5164, ÚZ 104513013, org. 130000000 o 43 tis. Kč 

                                                             ÚZ 104113013, org. 130000000 o 5 tis. Kč 

                                                             ÚZ 104107601, org. 130000000 o 3 tis. Kč 

                                            pol. 5168, ÚZ 104513013, org. 130000000 o 13 tis. Kč 

                                                             ÚZ 104113013, org. 130000000 o 1 tis. Kč 

                                                             ÚZ 104107601, org. 130000000 o 1 tis. Kč 

                                            pol. 5175, ÚZ 104513013, org. 130000001 o 26 tis. Kč 

                                                             ÚZ 104113013, org. 130000001 o 3 tis. Kč 

                                                             ÚZ 104107601, org. 130000001 o 2 tis. Kč 

                                            pol. 5139, ÚZ 104513013, org. 130000001 o 3 tis. Kč 

                                                             ÚZ 104113013, org. 130000001 o 1 tis. Kč 

                                                             ÚZ 104107601, org. 130000001 o 1 tis. Kč 

          na ORJ 130, § 4349, pol. 5162, ÚZ 104513013, org. 130000000 o 1 tis. Kč 

                                                             ÚZ 104113013, org. 130000000 o 1 tis. Kč 

                                                             ÚZ 104107601, org. 130000000 o 1 tis. Kč 

(C.2.) na ORJ 137, § 3639, pol. 5199, org. 9506 o 2 tis. Kč 

                                                             org. 9502 o 34 tis. Kč 

                                                             org. 9505 o 2 tis. Kč 

na § 6171, pol. 5168, ORJ 134 o 634 tis. Kč (C.4.) 

na § 2219, pol. 5169. ORJ 100 o 566 tis. Kč (C.5.) 

(C.6.) na  ORJ 200, § 5213, pol. 5133 o 500 tis. Kč 

                                             pol. 5131 o 200 tis. Kč 

                                             pol. 5169 o 500 tis. Kč  

na § 3599, pol. 5169, ÚZ 5213, ORJ 221 o 50 tis. Kč (C.7.) 

na § 6171, pol. 5195, ORJ 135 o 71 tis. Kč (C.8.) 

- kapitálové výdaje 

(C.1.) na ORJ 230, § 2321, pol. 6121, org. 7472 o 810 tis. Kč 

                                                             org. 7473 o 100 tis. Kč 

                                                             org. 7356 o 2 000 tis. Kč 

                               § 1014, pol. 6121, org. 8195 o 120 tis. Kč 
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na § 2212, pol. 6121, ÚZ 8123, ORJ 230, org. 7356 o 3 700 tis. Kč (F.1.) 

- investiční transfery 

(C.3.) na ORJ 180, § 4357, pol. 6351, org. 34 o 5 700 tis. Kč 

                                                             org. 35 o 1 100 tis. Kč 

- neinvestiční převody mezi statutárním městem a městskými obvody - výdaje 

na § 6330, pol. 5347, ÚZ 6330, ORJ 120, org. 517 o 1 178 tis. Kč (E.1.) 

z v y š u j e  

- financování 

na pol. 8115, ORJ 120 o 500 tis. Kč (B.1.) 

(B.2.) na pol. 8115, ÚZ 104513013, ORJ 120, org. 130000000 o 1 070 tis. Kč 

                                ÚZ 104113013, ORJ 120, org. 130000000 o 126 tis. Kč 

na pol. 8123, ÚZ 8123, ORJ 120 o 3 700 tis. Kč (F.1.) 

s n i ž u j í 

- běžné výdaje 

na § 4349, pol. 5909, ÚZ 7601, ORJ 180 o 69 tis. Kč (B.2.) 

na § 3639, pol. 5909, ORJ 137 o 38 tis. Kč (C.2.) 

na § 2219, pol. 5169, ORJ 100 o 634 tis. Kč (C.4.) 

(C.6.) na ORJ 200, § 5213, pol. 5139 o 400 tis. Kč 

                                            pol. 5903 o 800 tis. Kč 

na § 3319, pol. 5169, ORJ 221 o 50 tis. Kč (C.7.) 

na § 6171, pol. 5173, ORJ 130 o 71 tis. Kč (C.8.) 

- kapitálové výdaje 

(C.1.) na ORJ 230, § 2321, pol. 6121, org. 7213 o 910 tis. Kč 

                                                             org. 7324 o 2 000 tis. Kč 

                               § 2212, pol. 6121, org. 3165 o 120 tis. Kč 

- neinvestiční transfery 

na § 2221, pol. 5323, ORJ 100 o 566 tis. Kč (C.5.) 

- investiční transfery 

(C.3.) na ORJ 180, § 4350, pol. 6351, org. 34 o 5 700 tis. Kč 

                                                             org. 35 o 1 100 tis. Kč 

s n i ž u j e 

- účelová rezerva na předfinancování a spolufinancování projektů 

na § 6409, pol. 5901, ÚZ 6330, ORJ 120 o 1 178 tis. Kč (E.1.) 

Městský obvod Radvanice a Bartovice (E.1.) 

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

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 6330, org. 517 o 1 178 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje 
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na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ xxxxxxxxx, org. 17xxxxx000000 o 1 178 tis. Kč 

  

3) 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 46 
Poskytnutí investičních a neinvestičních transferů městským obvodům 
na rekonstrukci hřbitovů 
  
Usnesení číslo: 05863/RM1822/88 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o přidělení prostředků na rekonstrukci hřbitovů městských obvodů na území města Ostravy dle 

důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

- snižují kapitálové výdaje 

§ 3632, pol. 6909, ORJ 190 ............................................................        o 13.000 tis. Kč 

- zvyšují investiční převody mezi statutárním městem a městskými obvody – výdaje 

§ 6330, pol. 6363, ÚZ 3500, ORJ 120, ORG 603 ...........................        o 4.000 tis. Kč 

§ 6330, pol. 6363, ÚZ 3500, ORJ 120, ORG 618 ...........................      o 500 tis. Kč 

§ 6330, pol. 6363, ÚZ 3500, ORJ 120, ORG 623 ...........................        o 750 tis. Kč 

§ 6330, pol. 6363, ÚZ 3500, ORJ 120, ORG 617 ...........................      o 1.500 tis. Kč 

§ 6330, pol. 6363, ÚZ 3500, ORJ 120, ORG 616 ...........................      o 750 tis. Kč 

§ 6330, pol. 6363, ÚZ 3500, ORJ 120, ORG 604 ...........................      o 5.000 tis. Kč 

- zvyšují neinvestiční převody mezi statutárním městem a městskými obvody - výdaje 

§ 6330, pol. 5347, ÚZ 93, ORJ 120, ORG 524 ...........................           o 500 tis. Kč 

u městského obvodu Slezská Ostrava 

- zvyšují investiční převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy 

§ 6330, pol. 4251, ÚZ 3500, ORG 603 ...........................................          o 4.000 tis. Kč 

- zvyšují kapitálové výdaje 

§ 3xxx, pol. 6xxx, ÚZ 3500, ORG 0310331000000 .......................       o 4.000 tis. Kč 

u městského obvodu Krásné Pole 
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- zvyšují investiční převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy 

§ 6330, pol. 4251, ÚZ 3500, ORG 618 ...........................................        o 500 tis. Kč 

- zvyšují kapitálové výdaje 

§ 3xxx, pol. 6xxx, ÚZ 3500, ORG 1800001000000 .......................        o 500 tis. Kč 

u městského obvodu Plesná 

- zvyšují neinvestiční převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy 

§ 6330, pol. 4137, ÚZ 93, ORG 524 ...........................................          o 500 tis. Kč 

- zvyšují běžné výdaje 

§ 3xxx, pol. 5xxx, ÚZ 93, ORG 2400000xxxxxx .......................       o 500 tis. Kč 

u městského obvodu Třebovice 

- zvyšují investiční převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy 

§ 6330, pol. 4251, ÚZ 3500, ORG 623 ...........................................          o 750 tis. Kč 

- zvyšují kapitálové výdaje 

§ 3xxx, pol. 6xxx, ÚZ 3500, ORG 2300001000000 .......................       o 750 tis. Kč 

u městského obvodu Radvanice a Bartovice 

- zvyšují investiční převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy 

§ 6330, pol. 4251, ÚZ 3500, ORG 617 ...........................................        o 1.500 tis. Kč 

- zvyšují kapitálové výdaje 

§ 3xxx, pol. 6xxx, ÚZ 3500, ORG 1700029000000 .......................     o 1.500 tis. Kč 

u městského obvodu Michálkovice 

- zvyšují investiční převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy 

§ 6330, pol. 4251, ÚZ 3500, ORG 616 ...........................................          o 750 tis. Kč 

- zvyšují kapitálové výdaje 

§ 3xxx, pol. 6xxx, ÚZ 3500, ORG 1600025000000 .......................       o 750 tis. Kč 

u městského obvodu Jih 

- zvyšují investiční převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy 

§ 6330, pol. 4251, ÚZ 3500, ORG 604 ...........................................          o 5.000 tis. Kč 

- zvyšují kapitálové výdaje 

§ 3xxx, pol. 6xxx, ÚZ 3500, ORG 0400071000000 .......................       o 5.000 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 28.02.2021 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 47 
Návrh na uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě na část budovy 
č. p. 1183, která je součástí pozemku parc. č. 3083 v k. ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 05864/RM1822/88 

(zn.předkl.) 
08 
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Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně pronajímatele o uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ev. č. 1192/2020/MJ, ve 

znění dodatku č. 1, na pronájem části budovy č.p. 1183, která je součástí pozemku parc. č. 3083, 

zastavěná plocha a nádvoří, vše k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

s nájemcem Řemeslný inkubátor Ostrava z.s., se sídlem Vítkovická 3366, 702 00 Ostrava,  

IČO: 054 71 052 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 48 
Žádost o prominutí, případně snížení inflačního nárůstu za rok 2020 
pachtovného u pachtýře GOLIS, spol. s r.o. 
  
Usnesení číslo: 05865/RM1822/88 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
nevyhovět “žádosti o odpuštění, případně snížení výše inflačního nárůstu pachtovného v roce 

2020” pachtýři GOLIS, spol. s r.o., Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 Ostrava – Moravská 

Ostrava, IČO 25832484 v plném rozsahu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 49 
Poskytnutí investičního transferu na Parkoviště u hřbitova Polanka nad 
Odrou z Adaptační strategie statutárního města Ostravy na dopady 
a rizika vyplývající ze změny klimatu 
  
Usnesení číslo: 05866/RM1822/88 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o přidělení prostředků na výstavbu nového parkoviště u hřbitova v městském obvodu Polanka 

nad Odrou dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

Strana 46/58  
  

- snižují se kapitálové výdaje 

§ 3745, pol. 6909, ORJ 190  ..............................................................        o 1.500 tis. Kč 

- zvyšují investiční převody mezi statutárním městem a městskými obvody - výdaje 

§ 6330, pol. 6363, ÚZ 3500, ORJ 120, ORG 620 ...........................        o 1.500 tis. Kč 

u městského obvodu Polanka nad Odrou 

- zvyšují investiční převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy 

§ 6330, pol. 4251, ÚZ 3500, ORG 620 ...........................................          o 1.500 tis. Kč 

- zvyšují kapitálové výdaje 

§ 3xxx, pol. 6xxx, ÚZ 3500, ORG 2000023000000 .......................       o 1.500 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 28.02.2021 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 50 
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: 05867/RM1822/88 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně pronajímatele 

 

uzavřít 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 

 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

Strana 47/58  
  

 
RM_M 51 
Reakce na přípis ve věci “Revitalizace přednádražního prostoru Svinov, 
II. etapa” 
  
Usnesení číslo: 05868/RM1822/88 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
přípis společnosti IMOS Brno, a.s., se sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno, 

IČO: 25322257, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
o zaslání přípisu společnosti IMOS Brno, a.s., se sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 

Brno, IČO: 25322257, a to dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 53 
Návrh na uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 11 (S 4.3.) 
v domě na ul. Střelniční 75/8, Ostrava-Moravská Ostrava 
  
Usnesení číslo: 05869/RM1822/88 

(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. 11 

(S 4.3.) o velikosti 4+kk, 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 žadatelem 

XXXXXXXXX ZXXXXXXX, rok narození XXXXX bytem XXXXXXXX XXXXXX XXX 

XX XXXXXXXX, 

na dobu určitou od 1. 3. 2021 do 28. 2. 2022 s prolongací, 

 

s výší nájemného 141,- Kč/m2 započitatelné podlahové plochy bytu/měsíc, dle důvodové zprávy 
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RM_M 54 
Návrh na pověření Magistrátu města Ostravy prostřednictvím odboru 
ochrany životního prostředí, aby za statutární město Ostravu uplatňoval 
nárok a sděloval rozhodné údaje ve smyslu § 157 odstavce 2 zákona 
č. 541/2020 Sb., o odpadech, a Přílohy č. 12 téhož zákona 
  
Usnesení číslo: 05870/RM1822/88 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) pověřuje 

  
Magistrát města Ostravy prostřednictvím odboru ochrany životního prostředí, aby za statutární 

město Ostravu uplatňoval nárok a sděloval rozhodné údaje ve smyslu § 157 odstavce 2 zákona 

č. 541/2020 Sb., o odpadech, a Přílohy č. 12 téhož zákona dle důvodové zprávy a Přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

 
RM_M 55 
Návrh schválení žádostí o peněžitou pomoc ve výši 20 000 Kč pro 
zmírnění dopadů krizového opatření v souvislosti s epidemií COVID - 19 
- III. kolo 
  
Usnesení číslo: 05871/RM1822/88 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 05810/RM1822/87 
  
Rada města 

  
1) 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 s úpravou 

  

2) rozhodla 

  
o poskytnutí peněžité pomoci určené provozovateli živnosti pro zmírnění dopadů krizového 

opatření v souvislosti s epidemií COVID – 19 vedené pod pořadovým číslem 2101359 v příloze 

č. 1 předloženého materiálu za podmínky, že odstraní reklamní nosiče dle Nařízení města 

č. 2/2020, kterým se stanoví zákaz šíření reklamy na veřejně přístupných místech mimo 

provozovnu 
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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 8 000 tis. Kč 

zvyšují neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám na 

§ 3639, pol. 5212, ÚZ 5213, ORJ 120 o 6 960 tis. Kč 

zvyšují neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám na 

§ 3639, pol. 5213, ÚZ 5213, ORJ 120 o 1 040 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: 15.02.2021 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 56 
Ujednání o ceně, dohoda o poskytování záloh a diagram na dodávku 
a odběr tepla - pro rok 2021 
  
Usnesení číslo: 05872/RM1822/88 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
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1) rozhodla 

  
o uzavření “Ujednání o ceně” a „Diagram na dodávku a odběr tepla“ dle přílohy 

č.2 předloženého materiálu a ”Dohody o poskytování záloh za odběr tepelné energie pro rok 

2021” dle přílohy č.3 předloženého materiálu, k uzavřené Smlouvě o dodávce tepelné 

energie ev.č. 2569/2017/MJ, ze dne 15.1.2005 k odběrnému místu B040-690/001, 

ul. Horní 100,102 č. smlouvy Veolia 13712, 70955 mezi statutárním městem Ostrava, 

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

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

jako dodavatelem. 

  

 
RM_VZ 1 
Přístup do právního informačního systému Beck-online na období od 
03/2021 do 02/2022 
  
Usnesení číslo: 05873/RM1822/88 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu společnosti Nakladatelství C. H. Beck s.r.o., 

Jungmannova 750/34, 110 00 Praha-Nové město, IČ: 24146978 na přístup do právního 

informačního systému Beck-online na období 03/2021 - 02/2022 za cenu 179.000 Kč bez DPH. 

  

2) zmocňuje 

   

vedoucího odboru hospodářské správy  

k podpisu objednávky dle bodu 1) tohoto usnesení 

 

  

 Vyřizuje: Ing. René Bartoš,  

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

RM_VZ 2 
Dodatek č.1 ke smlouvě na technickou podporu serverů HP 
  
Usnesení číslo: 05874/RM1822/88 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb technické podpory, 
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ev. č.: 3083/2020/IT, která nabyla účinnosti dne 25.01.2021, a to se společností Proact Czech 

Republic, s.r.o., se sídlem: Türkova 2319/5b, Chodov, 149 00 Praha 4, IČO: 24799629 dle 

přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 3 
Demolice BD Žofinská 13, vyklizení movitého materiálu 
  
Usnesení číslo: 05875/RM1822/88 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo, jejímž předmětem 

je ”Odstranění odpadu z objektu Žofinská 13, Moravská Ostrava - vyklizení suti, komunálního 

odpadu a ostatního movitého materiálu, strojů a zařízení ” se zhotovitelem DAV, a.s., 

IČO 00575381, se sídlem Zengrova 510/19, Vítkovice, 703 00 Ostrava.,  

za cenu nejvýše přípustnou 270 000,- Kč bez DPH 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu  

  

 
RM_VZ 4 
Veřejná zakázka “Demolice objektu pavilonu E Černá louka”, 
poř. č . 002/2021 
  
Usnesení číslo: 05876/RM1822/88 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

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

“Demolice objektu pavilonu E Černá louka”, v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, v rozsahu 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) jmenuje 

  
hodnotící komise ve složení 

členové: 

1. Mgr. Zuzana Bajgarová - náměstkyně primátora 

2. Mgr. Radim Babinec - náměstek primátora 
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3. Ing. Jan Šrámek - odbor investiční 

4. Ing. Eva Seborská - odbor veřejných zakázek 

5. Mgr. Vladimír Plutko - odbor legislativní a právní 

náhradníci: 

1. Mgr. Kateřina Šebestová - náměstkyně primátora 

2. Ing. František Kolařík - člen ZM 

3. Ing. Renáta Žáčková, DiS. - odbor investiční 

4. Ing. Tomáš Smolík - odbor veřejných zakázek 

5. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 

  

3) ukládá 

  
vedoucí odboru veřejných zakázek zabezpečit veškeré potřebné úkony této veřejné zakázky 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 30.07.2021 

 vedoucí odboru veřejných zakázek 

  
4) zmocňuje 

  
vedoucí odboru veřejných zakázek k podpisu veškerých dokumentů souvisejících s touto 

veřejnou zakázkou s výjimkou smlouvy a rozhodnutí o námitkách 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 30.07.2021 

 vedoucí odboru veřejných zakázek 

  
 

RM_VZ 5 
Veřejná zakázka “Veřejné prostranství u městských jatek (PD+AD+IČ)”, 
poř. č. 013/2021 
  
Usnesení číslo: 05877/RM1822/88 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

projektových podkladů a zajištění souvisejících služeb pro stavbu “Veřejné prostranství 

u městských jatek”, v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu se společností:  

MS-projekce s.r.o. 

sídlo: Erbenova 509/5, 703 00 Ostrava 

IČO: 25872494 
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za cenu nejvýše přípustnou 990.000,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 6 
“Rekonstrukce studny D3, prameniště Dubí” uzavření smlouvy o dílo 
a smlouvy příkazní k veřejné zakázce malého rozsahu 
  
Usnesení číslo: 05878/RM1822/88 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo a smlouvy příkazní na 

zpracování projektové dokumentace včetně výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru 

v rámci stavby “Rekonstrukce studny D3, prameniště Dubí” se společností: 

GePS-Geotechnik, s.r.o. 

Starobělská 3214/85, 700 30 Ostrava-Zábřeh 

IČO: 06704778 

za cenu nejvýše přípustnou 285.000,00 Kč bez DPH + DPH v zákonné výši  dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 7 
Veřejná zakázka „KONCERTNÍ HALA MĚSTA OSTRAVY - výběr týmu 
správce stavby“ 
  
Usnesení číslo: 05879/RM1822/88 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

2 předloženého materiálu a důvodové zprávy 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, a to u veřejné zakázky s názvem „KONCERTNÍ HALA 

MĚSTA OSTRAVY – výběr týmu Správce stavby “, a to s účastníkem poř. č. 1: 

Společnost právnických osob s názvem: „Garnets – INVIN – CM – FET“, se sídlem Čs. legií 

445/4, 415 01 Teplice-Trnovany, jejímiž společníky jsou: 

Garnets Consulting a.s., se sídlem Čs. legií 445/4, 415 01 Teplice-Trnovany, IČO: 273 49 675 
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INVIN s.r.o., se sídlem Sochorova 23, 616 00 Brno, IČO: 292 11 751 

Contract Management a.s., se sídlem Pujmanové 1753/10a, 140 00 Praha 4, IČO: 053 06 035 

FETTERS management s.r.o., se sídlem Jinonická 1327/76a, Košíře, 150 00 Praha 5,            

IČO: 014 05 471 

za cenu nejvýše přípustnou 65 599 441,00 Kč bez DPH. 

  

 
RM_VZ 8 
Smlouva o dílo na zpracování investičního záměru pro realizaci projektu 
“Obnova přírodní vodní nádrže Na Pastvinách”, Proskovice. 
  
Usnesení číslo: 05880/RM1822/88 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření smlouvy o dílo na zpracování investičního záměru jako jednoho z podkladů 

předprojektové přípravy pro realizaci projektu “Obnova přírodní vodní nádrže Na Pastvinách”, 

v zájmovém území v k.ú. Proskovice, obec Ostrava, s dodavatelem: Ing. Martin Jaroš, se sídlem: 

Ve Dvoře 14, 742 85 Vřesina, IČO: 11180528 za cenu nejvýše přípustnou 41.000,- Kč bez DPH, 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

zvyšuje se financování ORJ 120 

pol. 8115, ÚZ 1030                                                            o   50 tis. Kč 

zvyšují kapitálové výdaje ORJ 300 

§2339, pol. 6121, ÚZ 1030, ORG 0009002000000          o   50 tis. Kč 

  

  

3) ukládá 

   

vedoucímu odboru financí a rozpočtu  

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 
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 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 28.02.2021 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
4) ukládá 

   

Magistrátu města Ostravy - odboru strategického rozvoje  

zajistit úkony spojené s přípravou projektu uvedeného v bodě 1) tohoto usnesení 

 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 28.02.2021 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
 

RM_VZ 9 
Veřejná zakázka “Revitalizace kolonie Bedřiška - etapa 1. - PD,IČ,AD”, 
poř. č. 010/2021 
  
Usnesení číslo: 05881/RM1822/88 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
vyzvat dodavatele k podání nabídek v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na vypracování projektových podkladů 

a zajištění souvisejících činností v rámci přípravy a realizace stavby “Revitalizace kolonie 

Bedřiška - etapa 1.” v k. ú. Zábřeh - Hulváky, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu s úpravou 

  

2) jmenuje 

  
hodnotící komisi ve složení 

 

členové: 

1. Mgr. Zuzana Bajgarová - náměstkyně primátora 

2. Mgr. Radim Babinec - náměstek primátora 

3. Ing. Jan Šrámek - odbor investiční 

4. Ing. arch. Ondřej Vysloužil - MAPPA, p.o. 

5. Ing. Eva Seborská - odbor veřejných zakázek 

6. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 

náhradníci: 

1. Mgr. Kateřina Šebestová - náměstkyně primátora 

2. Ing. František Kolařík - člen ZM 

3. Ing. Petra Kopřivová - odbor investiční 

4. Ing. arch. Pavel Řihák - MAPPA, p.o. 
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5. Ing. Tomáš Smolík - odbor veřejných zakázek  

6. Mgr. Vladimír Plutko - odbor legislativní a právní 

  

3) ukládá 

  
vedoucí odboru veřejných zakázek 

zabezpečit veškeré potřebné úkony této veřejné zakázky 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 31.05.2021 

 vedoucí odboru veřejných zakázek 

  
4) zmocňuje 

  
vedoucí odboru veřejných zakázek 

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

smlouvy a rozhodnutí o námitkách 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 31.05.2021 

 vedoucí odboru veřejných zakázek 

  
 

• Tisková oprava - 
Tisková oprava usnesení č. 05812/RM1822/87 ze dne 2.2.2021 
 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) Chybné znění: 

  
“Rada města 

související 02989/RMm1822/4 

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 
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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“.” 

  

2) Správné znění: 

  
“Rada města 

související 02989/RMm1822/4 

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 

Pracovní skupiny 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 

Pracovní skupiny 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 
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7. kalendářního měsíce a zařazené v BePlanu. Pracovní skupina 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“.” 

  

 
 


