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Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 16.02.2021 
  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název zn.předkl. 

05882/RM1822/89 RM_M 0 Schválení programu 89. schůze rady města konané 

dne 16.02.2021 

35 

05883/RM1822/89 RM_M 1 Návrh na záměr města pronajmout části pozemků  

v k. ú. Polanka nad Odrou a k. ú. Moravská 

Ostrava, obec Ostrava 

08 

05884/RM1822/89 RM_M 2 Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. 

Poruba a návrh na záměr města neprodat nemovité 

věci v k.ú. Třebovice ve Slezsku a v k.ú. 

Pustkovec, vše obec Ostrava 

08 

05885/RM1822/89 RM_M 3 Návrh na poskytnutí neinvestičních účelových 

dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy            

pro rok 2021 v oblasti Volný čas 

60 

05886/RM1822/89 RM_M 4 Návrh na rozhodnutí o vyřazení dlouhodobého 

nehmotného majetku 

89 

05887/RM1822/89 RM_M 5 Návrh na uzavření dodatku č.2 ke smlouvě o dílo  

a smlouvě příkazní č. 2288/2019/OI 

05 

05888/RM1822/89 RM_M 6 Návrh na záměr prodat části pozemků v k.ú. Nová 

Ves u Ostravy, obec Ostrava a návrh na uzavření 

dodatku č. 12 ke zřizovací listině - Domov Iris, 

příspěvková organizace 

08 

05889/RM1822/89 RM_M 8 Skořápka - městské centrum uměleckých terapií- 

návrh dodatku č.2 

05 

05890/RM1822/89 RM_M 9 Ocenění pedagogů u příležitosti Dne učitelů 2021 60 

05891/RM1822/89 RM_M 10 Návrh na připojení objektu na Pult centralizované 

ochrany Městské policie Ostrava 

25 

05892/RM1822/89 RM_M 11 Program na podporu cizojazyčné výuky na území 

statutárního města Ostravy pro školní rok 

2021/2022 

91 

05893/RM1822/89 RM_M 12 Návrh na uzavření smlouvy v souvislosti              

se stavbou zahrnutou do kapitálového rozpočtu 

statutárního města Ostravy 

05 

05894/RM1822/89 RM_M 13 Návrh na odstranění stavby garáže na pozemku 

parc.č. 3918/2 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 

08 

05895/RM1822/89 RM_M 14 Návrh na uzavření smluv v souvislosti se stavbami 

zahrnutými do kapitálového rozpočtu statutárního 

města Ostravy 

05 

05896/RM1822/89 RM_M 15 Přijetí peněžní částky na základě závěti zůstavitele 

MUDr. J.C., CSc. 

80 

05897/RM1822/89 RM_M 16 Smlouva o poskytování spisové služby eSpis LITE 

se Základní školou Slezská Ostrava, Chrustova 24, 

příspěvková organizace 

83 

05898/RM1822/89 RM_M 17 Návrh na uzavření nájemních smluv 08 
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05899/RM1822/89 RM_M 18 Návrh na souhlas s trvalým odnětím části pozemku 

ze zemědělského půdního fondu, návrh na záměr 

města pronajmout část pozemku 

08 

05900/RM1822/89 RM_M 21 Kácení dřevin na pozemcích ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy 

84 

05901/RM1822/89 RM_M 22 Výroční zpráva za rok 2020 o činnosti statutárního 

města Ostravy a jeho orgánů v oblasti poskytování 

informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů 

21 

05902/RM1822/89 RM_M 23 Návrh na poskytnutí dotací Moravskoslezskému 

kraji na spolufinancování projektů “Kotlíkové 

dotace v Moravskoslezském kraji - 2. výzva”             

a “Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji -  

3. výzva” 

80 

05903/RM1822/89 RM_M 24 Návrh na poskytnutí dotací z Programu obnovy 

reklamního označení provozoven na území města 

Ostravy vymezeném v Nařízení města č. 11/2019 

89 

05904/RM1822/89 RM_M 25 Návrh na záměr neprodat pozemky v k.ú. Přívoz, 

obec Ostrava 

08 

05905/RM1822/89 RM_M 26 Revitalizace okolí řeky Ostravice (Havlíčkovo 

nábřeží) - sadové úpravy 

05 

05906/RM1822/89 RM_M 27 Rekonstrukce veřejného osvětlení oblast              

DK Poklad (PD) - návrh dodatku č. 1 

05 

05907/RM1822/89 RM_M 28 Pravidelná informace o stavu projektů Průmyslová 

zóna Ostrava-Hrabová, Strategická průmyslová 

zóna Ostrava-Mošnov, Rozvojová zóna Hrušov            

a Vědecko-technologický park za II. pololetí roku 

2020 

38 

05908/RM1822/89 RM_M 29 Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k. ú. 

Hrabůvka, obec Ostrava 

08 

05909/RM1822/89 RM_M 30 Zahájení přípravy a podání žádosti o dotaci               

z Fondu mikroprojektů programu Interreg V-A 

Česká republika – Polsko pro projekt “Mateřské 

školy bez hranic - Zvířata ve městě” 

50 

05910/RM1822/89 RM_M 31 Veřejné projednání návrhu Aktualizace č. 5 Zásad 

územního rozvoje Moravskoslezského kraje 

89 

05911/RM1822/89 RM_M 32 Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. 

Kunčičky, v k.ú. Slezská Ostrava a návrh na záměr 

města neprodat část nemovité věci v k.ú. 

Muglinov, obec Ostrava 

08 

05912/RM1822/89 RM_M 33 Úprava rozpočtu 07 

05913/RM1822/89 RM_M 34 Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 

akce “Kontejnérová stání na území města Ostravy” 
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05914/RM1822/89 RM_M 35 Návrh na souhlas s umístěním zpevněné plochy     

do pozemků ve vlastnictví SMO a návrh                   

na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 

služebnosti pro Smart Innovation Center, s.r.o.          

a Moravskoslezský kraj 

08 

05915/RM1822/89 RM_M 36 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 k darovací 

smlouvě ev. č. 2455/2020/MJ (ev. č. obdarovaného 

06347/2020/IM) ze dne 23. 9. 2020 

08 

05916/RM1822/89 RM_M 37 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce a dohody  

o skončení nájmu 

08 

05917/RM1822/89 RM_M 38 Návrh na poskytnutí neinvestičních účelových 

dotací pro rok 2021 v oblastech podpory osob            

s handicapem, prevence kriminality a zdravotnictví 

a návrh na poskytnutí finančních darů za účelem 

zabezpečení prevence kriminality 2021 

86 

05918/RM1822/89 RM_M 39 Zapojení města Ostravy do soutěže “Do práce           

na kole” 2021 

80 

05919/RM1822/89 RM_M 40 Návrh na poskytnutí neinvestičních účelových 

dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy            

pro rok 2021 v oblasti Školství 

60 

05920/RM1822/89 RM_M 41 Zpráva o čerpání finančních prostředků Fondu  

pro rozvoj Městské nemocnice Ostrava                 

ve 2. pololetí 2020 

86 

05921/RM1822/89 RM_M 42 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb 

outsourcingu informačních technologií 

příspěvkové organizaci Čtyřlístek - centrum         

pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, p. o. 

83 

05922/RM1822/89 RM_M 43 Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města 

Ostravy, kterou se mění obecně závazná vyhláška 

statutárního města Ostravy č. 2/2009, o zákazu 

konzumace alkoholických nápojů na veřejném 

prostranství, ve znění pozdějších změn a doplňků 

21 

05923/RM1822/89 RM_M 44 Návrh na uzavření “Smluv o zřízení služebností”        

v souvislosti se stavbami “Heřmanice-rekonstrukce 

vodovodu a kanalizace, lokalita Bučina”               

a “Rekonstrukce vodovodu DN 500 ulice 

Mariánskohorská” 

05 

05924/RM1822/89 RM_M 45 Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu 

statutárního města Ostravy pro rok 2021 v oblasti 

Vzdělávání a talentmanagementu 

60 

05925/RM1822/89 RM_M 46 Návrh na záměr města zřídit právo stavby k částem 

pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostravy 

v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 

08 

05926/RM1822/89 RM_M 47 Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu statutárního 

města Ostravy na rok 2021 v rámci programů           

na podporu Tělovýchovy a sportu a Vrcholového 

sportu 
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05927/RM1822/89 RM_M 48 Návrh na souhlas s umístěním kabelového vedení 

NN do kolektoru a uzavření smlouvy o budoucí 

smlouvě o zřízení věcného břemene v kolektoru  

ve vlastnictví statutárního města Ostravy,            

pro ČEZ Distribuce, a.s. 

08 

05928/RM1822/89 RM_M 49 Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě            

o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene          

s ČR - Státním pozemkovým úřadem                 

a se společností Ostravské vodárny a kanalizace 

a.s. 

08 

05929/RM1822/89 RM_M 50 Návrh vložit nemovitý a movitý majetek v k. ú. 

Bartovice, v k. ú. Radvanice a v k.ú. Zábřeh            

nad Odrou, obec Ostrava do základního kapitálu 

společnosti SAREZA, s.r.o., návrh na uzavření 

dohod o ukončení Dohod o provozování Centra 

ev.č. 3629/2019/MJ ze dne 19. 12. 2019 (Ozdravné 

centrum Ještěrka) a ev.č. 0256/2020/MJ ze dne           

2. 1. 2020 (Vodní areál Jih) 

08 

05930/RM1822/89 RM_M 51 Návrh na záměr města pronajmout jednotku               

č. 3037/5 v bytovém domě na ul. Horní 3037/110, 

Ostrava-Bělský Les 

08 

05931/RM1822/89 RM_M 52 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 

č. 3186/2019/OI/VZKÚ na realizaci stavby ,, 

Oprava kanalizace a vodovodu v MNO´´ 

05 

05932/RM1822/89 RM_M 53 Projednání návrhu uzavření Dodatku č. 3                  

ke Smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby              

za poskytování služeb v obecném hospodářském 

zájmu s Moravskoslezským inovačním centrem 

Ostrava, a.s. 

38 

05933/RM1822/89 RM_M 54 Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k. ú. 

Moravská Ostrava, obec Ostrava, lokalita              

Na Zapadlém 

08 

05934/RM1822/89 RM_M 55 Návrh na záměr města pronajmout část pozemku 

parc. č. 4246/22 - ostatní plocha, ostatní 

komunikace, v k.ú. Moravská Ostrava, obec 

Ostrava a návrh na uzavření smlouvy o vypořádání 

závazků se společností Sportovní a rekreační 

zařízení města Ostravy s.r.o. 

08 

05935/RM1822/89 RM_M 56 Návrh schválení žádostí o peněžitou pomoc ve výši 

20 000 Kč pro zmírnění dopadů krizového opatření 

v souvislosti s epidemií COVID - 19 - IV. kolo 

38 

05936/RM1822/89 RM_M 57 Návrh na uzavření nájemní smlouvy na pronájem 

bytu č. 2 (S 2.2.) v domě na ul. Střelniční 75/8, 

Ostrava-Moravská Ostrava 

08 

05937/RM1822/89 RM_M 58 Návrh programu 21. zasedání zastupitelstva města, 

které se bude konat dne 3. března 2021 
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05938/RM1822/89 RM_M 59 “Nové Lauby” - archeologický výzkum - dodatek 

č.1 

05 

05939/RM1822/89 RM_M 60 Návrh na záměr pronájmu části pozemku v k. ú. 

Moravská Ostrava, obec Ostrava (ul. K Trojhalí) 

08 

05940/RM1822/89 RM_MZP 1 Úprava platu ředitele Střediska volného času, 

Ostrava - Zábřeh, p.o. 

31 

05941/RM1822/89 RM_VZ 1 Veřejná zakázka “Rekonstrukce ČSOV Hlučínská 

II. etapa”, poř. č. 178/2020 

05 

05942/RM1822/89 RM_VZ 2 Veřejná zakázka “Revitalizace okolí řeky 

Ostravice, Úsek Na Hradbách - Kostelní”, poř. č. 

03/2021 

05 

05943/RM1822/89 RM_VZ 3 “Zpevnění svahu na ul. 26. dubna” uzavření 

smlouvy o dílo a smlouvy příkazní k veřejné 

zakázce malého rozsahu 

05 

05944/RM1822/89 RM_VZ 4 Veřejná zakázka “Městečko bezpečí - 

PD+IČ+AD”, poř. č. 008/2021 

05 

05945/RM1822/89 RM_VZ 5 Veřejná zakázka “Parkovací dům za katedrálou - 

PD”, poř. č. 015/2021 

05 

05946/RM1822/89 RM_VZ 6 Veřejná zakázka “Rozšíření ul. Hlučínské           

před křižovatkou s ul. Slovenskou (TDS+BOZP)”, 

poř. č. 001/2021 

05 

  
 
Materiály, které byly staženy: 
  

 Materiál 
  

Název zn.předkl. 

  RM_M 19 Schválení Cílů systému environmentálního 

managementu na Magistrátu města Ostravy 2021 

80 

  RM_M 7 Návrh na poskytnutí jednoletých neinvestičních 

účelových dotací pro rok 2021, víceletých 

neinvestičních účelových dotací na léta 2021 - 

2024 a neinvestičních příspěvků a transferů pro rok 

2021 v oblasti kultury z rozpočtu statutárního 

města Ostrava 

60 

  RM_M 20 Vyřízení podnětu Smaltovny Mišík Hodonín s.r.o. 21 
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RM_M 0 
Schválení programu 89. schůze rady města konané dne 16.02.2021 
  
Usnesení číslo: 05882/RM1822/89 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
program 89. schůze rady města konané dne 16.02.2021 

  

 
RM_M 1 
Návrh na záměr města pronajmout části pozemků v k. ú. Polanka       
nad Odrou a k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 05883/RM1822/89 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout části pozemků v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava, a to: 

- parc. č. 2665/57 - orná půda o výměře 34,5 m2, 

- parc. č. 2665/73 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 12 m2, 

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

právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

2) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout část pozemku parc. č. 4246/13 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

o výměře 6 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 2/1 předloženého materiálu a zároveň si vyhrazuje 

právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
RM_M 2 
Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Poruba a návrh           
na záměr města neprodat nemovité věci v k.ú. Třebovice ve Slezsku             
a v k.ú. Pustkovec, vše obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 05884/RM1822/89 

(zn.předkl.) 
08 
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Rada města 

  
1) 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. 896/1 ost. plocha o výměře 44 m2 díl “a” 

- část pozemku parc.č. 896/21 ost. plocha o výměře 0,06 m2 díl “b”, které byly dle GP č. 2218-47 

B/2009 vyhotoveného pro k.ú. Poruba,  odděleny a sloučeny do pozemku nově označeného 

jako parc.č. 896/64 zast. plocha o výměře 45 m2 

- část pozemku parc.č. 896/1 ost. plocha, zeleň o výměře 33 m2 díl “a” 

- část pozemku parc.č. 896/67 ost. plocha, ost. komunikace o výměře 34 m2 díl “b”, které byly 

dle GP č. 3125-529/2018 vyhotoveného pro k.ú. Poruba, odděleny a sloučeny do pozemku nově 

označeného jako parc.č. 896/77 zast. plocha o výměře 66 m2 

- část pozemku parc.č. 896/67 ost. plocha o výměře 44 m2, která byla dle GP 3125-529/2018 

vyhotoveného pro k.ú. Poruba, oddělena a nově označena jako pozemek parc.č. 896/76         

zast. plocha 

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

  

2) nesouhlasí 

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

ve vlastnictví statutárního města Ostrava, nesvěřenou městskému obvodu, a to: 

- část pozemku parc.č. 1244/21, lesní pozemek, o výměře 192 m2, která byla dle GP                 

č. 4834-52/2020 vyhotoveného pro k.ú. Třebovice ve Slezsku, oddělena a nově označena jako 

pozemek parc.č. 1244/23, lesní pozemek 

  

3) nesouhlasí 

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

statutárního města Ostrava, nesvěřenou městskému obvodu, a to: 

- pozemek parc.č. 4497/1 

  

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 

  
 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_M 3 
Návrh na poskytnutí neinvestičních účelových dotací z rozpočtu 
statutárního města Ostravy pro rok 2021 v oblasti Volný čas 
  
Usnesení číslo: 05885/RM1822/89 

(zn.předkl.) 
60 

  
k usnesení č. 1075/ZM1822/16 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o neposkytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti Volný čas z rozpočtu 

statutárního města Ostravy pro rok 2021 žadatelům uvedeným v příloze č. 1 předloženého 

materiálu z důvodu vyřazení žádostí z výběrového řízení pro nesplnění formálních náležitostí 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

vyhradit si rozhodnutí o poskytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti Volný čas             

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

v příloze č. 2 předloženého materiálu 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí neinvestičních účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy 

pro rok 2021 příjemcům uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu, a to ve výši            

a za podmínek dle přílohy č. 2 a dle důvodové zprávy předloženého materiálu, a o uzavření 

veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestičních účelových dotací dle tohoto bodu usnesení, 

přílohy č. 3 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

• s n i ž u j í 

neinvestiční transfery na ORJ 160 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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na § 3421, pol. 5901, ÚZ 7105                                                             o             5 300 tis. Kč 

     • z v y š u j í 

neinvestiční transfery na ORJ 160 

§ 3421, pol. 5212, ÚZ 7105                                                             o               70 tis. Kč 

§ 3421, pol. 5213, ÚZ 7105                                                              o               20 tis. Kč 

§ 3421, pol. 5221, ÚZ 7105                                                              o             245 tis. Kč 

§ 3421, pol. 5222, ÚZ 7105                                                              o          3 555 tis. Kč 

§ 3421, pol. 5223, ÚZ 7105                                                              o             300 tis. Kč 

§ 3421, pol. 5229, ÚZ 7105                                                              o               47 tis. Kč 

§ 3429, pol. 5212, ÚZ 7105                                                               o              45 tis. Kč 

§ 3429, pol. 5222, ÚZ 7105                                                               o          1 018 tis. Kč 

  

5) ukládá 

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

předložit návrhy dle bodů 1) - 4) tohoto usnesení zastupitelstvu města na jeho zasedání dne 

03.03.2021 

  

 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 03.03.2021 

 vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit 

  
 

RM_M 4 
Návrh na rozhodnutí o vyřazení dlouhodobého nehmotného majetku 
  
Usnesení číslo: 05886/RM1822/89 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o vyřazení dlouhodobého nehmotného majetku z účetní evidence  z  účtu 019 a 042, ORJ 210 

z důvodu morální zastaralosti 

  

 
RM_M 5 
Návrh na uzavření dodatku č.2 ke smlouvě o dílo a smlouvě příkazní       
č. 2288/2019/OI 
  
Usnesení číslo: 05887/RM1822/89 

(zn.předkl.) 
05 

  
 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

  
1) rozhodla 

  
o uzavření dodatku č.2 ke smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 2288/2019/OI jehož předmětem 

je změna rozsahu plnění a stanovení nové doby plnění se zhotovitelem: 

Haskoning DHV Czech Republic, s.r.o. 

se sídlem: Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8 

IČO: 45797170 

dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 6 
Návrh na záměr prodat části pozemků v k.ú. Nová Ves u Ostravy, obec 
Ostrava a návrh na uzavření dodatku č. 12 ke zřizovací listině - Domov 
Iris, příspěvková organizace 
  
Usnesení číslo: 05888/RM1822/89 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat v k.ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava: 

- část pozemku p.p.č. 461/16, nově označenou jako pozemek p.p.č. 461/31 o výměře 402 m2 

- část pozemku p.p.č. 461/2, nově označenou jako pozemek p.p.č. 461/33 o výměře 92 m2 

- část pozemku p.p.č. 461/27, nově označenou jako pozemek p.p.č. 461/32 o výměře 87 m2, 

dle geometrického plánu č. 986-281/2020 pro k.ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu 

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

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit dodatek č. 12 ke zřizovací listině ze dne 21. 5. 2014 právnické osoby Domov Iris, 

příspěvková organizace, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

3) ukládá 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

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

a předložit zastupitelstvu ke schválení návrh dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 03.03.2021 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 8 
Skořápka - městské centrum uměleckých terapií- návrh dodatku č.2 
  
Usnesení číslo: 05889/RM1822/89 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření dodatku č.2 ke  smlouvě o dílo na realizaci stavby “Skořápka - městské centrum 

uměleckých terapií” , mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. č 8, 729 30 Ostrava, 

IČO: 00845451 a zhotovitelem: 

INTOZA s.r.o., Varšavská 1866/103, Hulváky, 709 00 Ostrava 

IČO: 25873261 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 9 
Ocenění pedagogů u příležitosti Dne učitelů 2021 
  
Usnesení číslo: 05890/RM1822/89 

(zn.předkl.) 
60 

  
k usnesení č. 05274/RMm1822/14 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
ocenit 10 pedagogů u příležitosti Dne učitelů 2021 dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

a poskytnout 10 tis. Kč finanční příspěvek každému z oceněných pedagogů 

  

 
 
 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 13/62  
  

RM_M 10 
Návrh na připojení objektu na Pult centralizované ochrany Městské 
policie Ostrava 
  
Usnesení číslo: 05891/RM1822/89 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
připojení prostor spisovny odboru vnitřních věcí magistrátu města Ostravy na ulici            

28. října 3117/61, Moravská Ostrava na Pult centralizované ochrany Městské policie Ostrava 

  

2) ukládá 

  
řediteli Městské policie Ostrava 

provést potřebné úkony dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Miroslav Plaček, T: 10.03.2021 

 ředitel Městské policie Ostrava 

  
 

RM_M 11 
Program na podporu cizojazyčné výuky na území statutárního města 
Ostravy pro školní rok 2021/2022 
  
Usnesení číslo: 05892/RM1822/89 

(zn.předkl.) 
91 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

a) schválit Program na podporu cizojazyčné výuky na území statutárního města Ostravy        

pro školní rok 2021/2022 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

b) schválit návrhy vzorové smlouvy a vzorového sdělení o poskytnutí peněžních prostředků        

z rozpočtu statutárního města Ostravy, které jsou součástí programu, dle příloh č. 3 a 4 

předloženého materiálu 

c) schválit návrh vyhlášení výběrového řízení Programu na podporu cizojazyčné výuky na území 

statutárního města Ostravy pro školní rok 2021/2022 dle přílohy č. 5 předloženého materiálu  

  

 

 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o vyhlášení výběrového řízení Programu na podporu cizojazyčné výuky na území 

statutárního města Ostravy pro školní rok 2021/2022 dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

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

předložit zastupitelstvu města ke schválení a k rozhodnutí návrhy uvedené v bodech 1) a 2) 

tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 03.03.2021 

 vedoucí odboru školství a sportu 

  
 

RM_M 12 
Návrh na uzavření smlouvy v souvislosti se stavbou zahrnutou            
do kapitálového rozpočtu statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 05893/RM1822/89 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
uzavřít ”Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene” v souvislosti         

se stavbou “SSZ Integrovaného výjezdového centra Slezská Ostrava” 

mezi vlastníkem Moravskoslezským krajem, 28.října 2771/117, Moravská Ostrava, 702 00 

Ostrava, IČO: 70890692 

a statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 Ostrava, IČO: 00845451,         

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 13 
Návrh na odstranění stavby garáže na pozemku parc.č. 3918/2 v k.ú. 
Slezská Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 05894/RM1822/89 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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s odstraněním stavby bez čp/če - garáž na pozemku parc.č. 3918/2, který je ve vlastnictví cizího 

vlastníka, v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 

  

 
RM_M 14 
Návrh na uzavření smluv v souvislosti se stavbami zahrnutými            
do kapitálového rozpočtu statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 05895/RM1822/89 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
uzavřít ”Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě” v souvislosti          

se stavbou “Rekonstrukce VO Ostrava - Zárubek” mezi vlastníkem Asental Land, s.r.o., 

Gregorova 258/3, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 27769143 

a statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 Ostrava, IČO: 00845451,         

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
uzavřít ”Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě a Smlouva            

o výpůjčce” v souvislosti se stavbou “Rekonstrukce VO Letecká v k.ú. Hrabůvka, obec 

Ostrava” mezi vlastníkem MERANO a.s., Na Novém poli 381/5, Staré město, 733 01 Karviná, 

IČO: 27824578 

a statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 Ostrava, IČO: 00845451,          

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 15 
Přijetí peněžní částky na základě závěti zůstavitele MUDr. J.C., CSc. 
  
Usnesení číslo: 05896/RM1822/89 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
aby statutární město Ostrava jako odkazovník přijalo na základě závěti zůstavitele MUDr. JXXX 

CXXXX, CSc., datum narození XX XX XXXX, datum úmrtí XX XXX XXXX, peněžitou 

částku ve výši 20 000 Kč, a tuto použilo na činnost útulku pro psy v Ostravě-Třebovicích               



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
vedoucímu odboru ochrany životního prostředí 

informovat dědice zůstavitele o použití peněžité částky dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., MBA, T: 31.12.2021 

 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 

  
 

RM_M 16 
Smlouva o poskytování spisové služby eSpis LITE se Základní školou 
Slezská Ostrava, Chrustova 24, příspěvková organizace 
  
Usnesení číslo: 05897/RM1822/89 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy o poskytování elektronické spisové služby eSpis ve verzi LITE se Základní 

školou Slezská Ostrava, Chrustova 24, příspěvková organizace, se sídlem Chrustova 1418/24, 

Slezská Ostrava, 713 00 Ostrava, IČO 70995427, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 17 
Návrh na uzavření nájemních smluv 
  
Usnesení číslo: 05898/RM1822/89 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu k části pozemku parc. č. 3247/3 - vodní plocha, 

koryto vodního toku přirozené nebo upravené o výměře 29,7 m2 v k. ú. Martinov ve Slezsku, 

obec Ostrava 

s nájemcem: 

XXXXX XXXXXXXXXXX, rok narození XXXX 

bydliště XXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

  
na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu k části pozemku parc. č. 1884/2 - orná půda  

o výměře 15 m2 
v k. ú. Hrabová, obec Ostrava 

s nájemci: 

XXXXXX XXXXXXXX, rok narození XXXX 

bydliště XXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXX XXXXXXX, rok narození XXXX 

bydliště XXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXXX 

manželé 

XXXX XXXXXXXX, rok narození XXXX 

bydliště XXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXX XXXXXXXXXXX, rok narození XXXX 

bydliště XXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXXX 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 18 
Návrh na souhlas s trvalým odnětím části pozemku ze zemědělského 
půdního fondu, návrh na záměr města pronajmout část pozemku 
  
Usnesení číslo: 05899/RM1822/89 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s trvalým odnětím části pozemku parc. č. 259/27 - orná půda o výměře 63 m2 v k. ú. Nová Plesná, 

obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, správa svěřena městskému obvodu 

Nová Plesná, ze zemědělského půdního fondu 

pro vybudování příjezdu k novostavbě rodinného domu v rámci stavby “Novostavba rodinného 

domu v Nové Plesné” 

pro investora: 

XXXXXX XXXXXXXXXX XXX 

bydliště XXXXX XXXXXXXX XXXXXX 

XXX XX XXXXXXXXXXXXXX 

dle příloh č. 1/1 a č. 1/2 předloženého materiálu 
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2) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout část pozemku parc. č. 1339/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace o 

výměře 76 m2 v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 2/1 

předloženého materiálu a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
RM_M 21 
Kácení dřevin na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 05900/RM1822/89 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
a) s kácením 1 ks topolu o obvodu kmene 187 cm rostoucího na pozemku parc.č. 389/10 - ostatní 

plocha, jiná plocha, k.ú. Muglinov, obec Ostrava , dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

b) s kácením 2 ks břízy o obvodu kmene 157 cm, 140 cm a 1 ks lípy o obvodu kmene         

157 cm rostoucích na pozemku parc.č. 458/68 - zahrada, k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, 

dle přílohy č.2 předloženého materiálu 

c) s kácením 5 ks topolů o obvodech kmenů 123cm, 150 cm, 150 cm, 103 cm a 142 cm 

(dvojkmen), 128 cm, rostoucích na pozemku parc.č. 2396/87 - ostatní plocha, manipulační 

plocha, k.ú.Slezská Ostrava, obec Ostrava, dle přílohy č.3 předloženého materiálu 

d) s kácením 2 ks lípy srdčité malolisté o obvodech kmenů 105 cm a 85 cm rostoucích          

na pozemku parc.č. 4171/1 - trvalý trávní porost,  k.ú.Slezská Ostrava, obec Ostrava, dle přílohy 

č.4 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) až 1c) a souhlasu s kácením dřevin dle bodu 1d) tohoto usnesení  

  

 Vyřizuje: Ing. René Bartoš, T: 23.02.2021 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
3) zmocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy 

k podpisu žádostí o povolení kácení dřevin u příslušného orgánu ochrany přírody a souhlasu           

s kácením dřevin dle bodu 2) tohoto usnesení 
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 Vyřizuje: Ing. René Bartoš, T: 23.02.2021 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

RM_M 22 
Výroční zpráva za rok 2020 o činnosti statutárního města Ostravy a jeho 
orgánů v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,       
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
  
Usnesení číslo: 05901/RM1822/89 

(zn.předkl.) 
21 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
Výroční zprávu za rok 2020 o činnosti statutárního města Ostravy a jeho orgánů v oblasti 

poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,        

ve znění pozdějších předpisů dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
vedoucí odboru vnitřních věcí 

zveřejnit výroční zprávu za rok 2020 dle bodu 1) tohoto usnesení na úřední desce města            

a způsobem umožňujícím dálkový přístup 

  

 Vyřizuje: Ing. Marcela Trojáková, MPA, T: 28.02.2021 

 vedoucí odboru vnitřních věcí 

  
 

RM_M 23 
Návrh na poskytnutí dotací Moravskoslezskému kraji                  
na spolufinancování projektů “Kotlíkové dotace v Moravskoslezském 
kraji - 2. výzva” a “Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3. výzva” 
  
Usnesení číslo: 05902/RM1822/89 

(zn.předkl.) 
80 

  
k usnesení č. 1684/ZM1418/26 
k usnesení č. 0221/ZM1822/4 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 
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rozhodnout o poskytnutí dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy ve výši 1 256 963 Kč     

za účelem spolufinancování výměny kotlů v rámci projektů “Kotlíkové dotace                        

v Moravskoslezském kraji - 2. výzva” a “Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3. výzva” 

a  o uzavření smluv o poskytnutí dotací dle přílohy č. 1, 3 a 5 předloženého materiálu                

mezi statutárním městem Ostrava a Moravskoslezským krajem, IČO: 708 90 692, se sídlem          

28. října 117, 702 18 Ostrava 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

- snižují ostatní neinvestiční výdaje: 

na § 3713, pol. 5909, ORJ 190 ............................................... o 1 257 tis. Kč 

- zvyšují investiční transfery: 

na § 3713, pol. 6342, ORJ 190 ................................................ o 1 257 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové 

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

návrh dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., MBA, T: 03.03.2021 

 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 

  
 

RM_M 24 
Návrh na poskytnutí dotací z Programu obnovy reklamního označení 
provozoven na území města Ostravy vymezeném v Nařízení města          
č. 11/2019 
  
Usnesení číslo: 05903/RM1822/89 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí dotací z Programu obnovy reklamního označení provozoven na území města 

Ostravy vymezeném v Nařízení města č. 11/2019 z rozpočtu statutárního města Ostravy 

žadatelům uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu pod pořadovým číslem 3, 4 ve výši 

30 tis. Kč na každý projekt  a o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí účelových dotací 

mezi statutárním městem Ostrava a shora uvedenými žadateli dle přílohy č. 1 a 2 předloženého 
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materiálu 

  

2) ukládá 

  
odboru územního plánování a stavebního řádu 

zajistit potřebné úkony dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. arch. Cyril Vltavský, MPA, T: 26.02.2021 

 vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu 

  
 

RM_M 25 
Návrh na záměr neprodat pozemky v k.ú. Přívoz, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 05904/RM1822/89 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) nesouhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat pozemky p.č.st. 583 a p.p.č 372/6 oba v k.ú. Přívoz,  obec 

Ostrava, 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu 

  

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 

  
 

RM_M 26 
Revitalizace okolí řeky Ostravice (Havlíčkovo nábřeží) - sadové úpravy 
  
Usnesení číslo: 05905/RM1822/89 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy o dílo na zhotovení sadových úprav a následné péče při realizaci stavby  
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“Revitalizace okolí řeky Ostravice (Havlíčkovo nábřeží)” v městském obvodu Moravská 

Ostrava a Přívoz, za cenu nejvýše přípustnou 2 694 218,62 Kč bez DPH se společností Ostravské 

městské lesy a zeleň, s.r.o., se sídlem Antonína Brože 3124/2, 700 30 Ostrava, IČO: 25816977, 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 27 
Rekonstrukce veřejného osvětlení oblast DK Poklad (PD) - návrh 
dodatku č. 1 
  
Usnesení číslo: 05906/RM1822/89 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 2023/2020/OI ze dne 15.7.2020 

na zpracování projektových dokumentací, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru stavby 

“Rekonstrukce VO oblast DK Poklad” mezi objednatelem Statutárním městem Ostrava, 

Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 a zhotovitelem PTD Muchová, s.r.o., Olešní 

313/14, 712 00 Ostrava, IČO: 27767931, kterým se rozšiřuje předmět plnění a zvyšuje cena díla 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 28 
Pravidelná informace o stavu projektů Průmyslová zóna 
Ostrava-Hrabová, Strategická průmyslová zóna Ostrava-Mošnov, 
Rozvojová zóna Hrušov a Vědecko-technologický park za II. pololetí 
roku 2020 
  
Usnesení číslo: 05907/RM1822/89 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 04657/RM1822/68 
k usnesení č. 1012/ZM1822/16 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
informaci o stavu projektů 

a) Průmyslová zóna Ostrava-Hrabová 

b) Strategická průmyslová zóna Ostrava-Mošnov 

c) Rozvojová zóna Hrušov 

d) Vědecko-technologický park Ostrava 
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2) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

předložit radě města příští pravidelnou informaci o stavu projektů Průmyslová zóna 

Ostrava-Hrabová, Strategická průmyslová zóna Ostrava-Mošnov, Rozvojová zóna Hrušov        

a Vědecko-technologický park za I. pololetí r. 2021 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 30.09.2021 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
3) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

předložit zastupitelstvu města k projednání informaci o stavu projektů dle bodu 1) tohoto 

usnesení za II. pololetí r. 2020 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 03.03.2021 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
 

RM_M 29 
Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k. ú. Hrabůvka, obec 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 05908/RM1822/89 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

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

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu, a to: 

- pozemek p.č.st. 1416, zast. plocha a nádvoří, na kterém stojí stavba č.p. 1115, obč. vybavenost, 

- pozemek p.č.st. 1418, zast. plocha a nádvoří, na kterém stojí stavba č.p. 1115, obč. vybavenost, 

- stavbu č.p. 1115, obč. vybavenost na pozemcích p.č.st. 1416 a p.č.st. 1418 včetně příslušenství 

(vodovodní přípojky, kanalizační přípojky, elektro přípojky a plynovodní přípojky), 

- pozemek p.p.č. 354/11 

- část pozemku p.p.č. 348/1 o výměře 352 m2, díl a), oddělenou dle geometrického plánu           

č. 1565-36/2020, vyhotoveného pro k.ú. Hrabůvka, sloučenou s pozemkem p.p.č. 354/11 o nové 

výměře 7.342 m2 včetně součástí (zpevněné plochy, oplocení, plotových vrat) 

za níže uvedených podmínek: 

- zřízení věcného práva předkupního ve prospěch statutárního města Ostravy jako oprávněného 

- provozování neurorehabilitačního centra, rehabilitačních, sociálních, pedagogických             

a poradenských služeb včetně speciálního školského zařízení  
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a zároveň doporučuje zastupitelstvu města, aby si vyhradilo právo kdykoliv tento záměr zrušit  

  

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 

  
 

RM_M 30 
Zahájení přípravy a podání žádosti o dotaci z Fondu mikroprojektů 
programu Interreg V-A Česká republika – Polsko pro projekt “Mateřské 
školy bez hranic - Zvířata ve městě” 
  
Usnesení číslo: 05909/RM1822/89 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
zahájení přípravy projektu “Mateřské školy bez hranic - Zvířata ve městě” ke spolufinancování  

z prostředků Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia programu Interreg V-A Česká 

republika – Polsko 

  

2) souhlasí 

  
s podáním žádosti o dotaci pro projekt “Mateřské školy bez hranic - Zvířata ve městě”             

ke spolufinancování z prostředků Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia programu Interreg 

V-A Česká republika – Polsko 

  

3) souhlasí 

  
s uzavřením Dohody o spolupráci na mikroprojektu typu A realizovaném z prostředků Fondu 

mikroprojektů v Euroregionu Silesia programu Interreg V-A Česká republika – Polsko               

mezi statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih, Horní 791/3, 700 30 

Ostrava-Hrabůvka, jako projektovým partnerem a městem Wodzisław Śląski, ul. Bogumińska 4, 

44-300 Wodzisław Śl., Rzeczpospolita Polska, jako vedoucím partnerem,  za účelem podání 

žádosti o poskytnutí dotace pro projekt “Mateřské školy bez hranic - Zvířata ve městě”,           

dle důvodové zprávy a návrhu dohody uvedeného v příloze č. 2 předloženého materiálu 

  

4) žádá 
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městský obvod Ostrava-Jih 

o zajištění všech úkolů souvisejících s přípravou a předložením žádostí o dotaci a všech jejich 

příloh pro projekt dle bodu 1) tohoto usnesení v souladu s podmínkami výzvy v rámci Fondu 

mikroprojektů v Euroregionu Silesia programu Interreg V-A Česká republika – Polsko, 

v případě, že rada městského obvodu rozhodne kladně o předložení žádosti o dotaci uvedené      

v bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Bc. Martin Bednář, T: 09.03.2021 

 starosta městského obvodu Ostrava - Jih 

  
5) žádá 

  
městský obvod Ostrava-Jih 

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

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Bc. Martin Bednář, T: 30.09.2021 

 starosta městského obvodu Ostrava - Jih 

  
 

RM_M 31 
Veřejné projednání návrhu Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje 
Moravskoslezského kraje 
  
Usnesení číslo: 05910/RM1822/89 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
text odpovědi k pozvánce k veřejnému projednání návrhu Aktualizace č. 5 Zásad územního 

rozvoje Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 32 
Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Kunčičky, v k.ú. 
Slezská Ostrava a návrh na záměr města neprodat část nemovité věci           
v k.ú. Muglinov, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 05911/RM1822/89 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 
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s návrhem na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Kunčičky, obec Ostrava, ve vlastnictví 

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

- pozemek parc.č. 612/2, jehož součástí je stavba, a to budova č.p. 621, občanská vybavenost,           

a to včetně všech součástí a příslušenství tj. oplocení, vodovodní přípojka, kanalizační přípojka, 

plynovodní přípojka včetně skříně HUP, elektrická přípojka NN včetně skříně HDS, 

- část pozemku parc.č. 612/1, ost. plocha, zeleň, o výměře 935 m2 z celkové výměry 3149 m2, 

oddělenou dle geometrického plánu č. 964-47/2019 a nově označenou jako pozemek parc.č. 

612/4, ostatní plocha, zeleň, který je přílohou č. 1/3 předloženého materiálu 

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

  

2) souhlasí 

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

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

- pozemek parc.č. 3821/3, 

- pozemek parc.č. 3822 

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

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 03.03.2021 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 33 
Úprava rozpočtu 
  
Usnesení číslo: 05912/RM1822/89 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
úpravu závazných ukazatelů organizaci Středisko volného času, Ostrava-Zábřeh, p.o., a to 

- zvýšení neinvestičního příspěvku o 66 tis. Kč 

- zvýšení investičního příspěvku o 34 tis. Kč 
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2) schvaluje 

  
úpravu závazných ukazatelů, a to 

- snížení investičního příspěvku organizaci Domov Iris, Ostrava-Mariánské Hory, p.o., IČO 

70631824 na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon        

č. 06576/2020/SOC ve výši 2 500 tis. Kč 

- snížení investičního příspěvku organizaci Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, p.o., IČO 

70631875 na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon         

č. 08112/2020/SOC ve výši 2 075 tis. Kč 

- snížení investičního příspěvku organizaci Domov Magnolie, Ostrava-Vítkovice, p.o., IČO 

70631859 na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon         

č . 07688/2020/SOC ve výši 2 100 tis. Kč 

  

3) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

- běžné výdaje 

na § 3639, pol. 5179, ORJ 133 o 10 tis. Kč (C.5.) 

(C.6.) na ORJ 300, § 2143, pol. 5179 o 165 tis. Kč 

                               § 3741, pol. 5169, ÚZ 3636 o 37 tis. Kč 

                               § 2271, pol. 5166, ÚZ 3636, org. 3225 o 100 tis. Kč 

na § 4349, pol. 5192, ÚZ 7608, ORJ 180 o 17 tis. Kč (C.7.) 

- kapitálové výdaje 

(C.1.) na ORJ 230, § 2321, pol. 6121, org. 7466 o 500 tis. Kč 

                               § 3631, pol. 6121, org. 4358 o 5 tis. Kč 

                               § 2321, pol. 6121, org. 7091 o 31 000 tis. Kč 

                               § 2321, pol. 6121, org. 7356 o 7 000 tis. Kč 

na § 2212, pol. 6121, ORJ 100, org. 9003 o 345 tis. Kč (C.2.) 

(C.4.) na ORJ 230, § 4350, pol. 6121, org. 6064 o 2 500 tis. Kč 

                                                             org. 6065 o 2 075 tis. Kč 

                               § 4357, pol. 6121, org. 6066 o 2 100 tis. Kč 

- neinvestiční transfery 

na § 3299, pol. 5331, ÚZ 7113, ORJ 140, org. 82 o 66 tis. Kč (C.3.) 

- investiční transfery 

na § 3299, pol. 6351, ÚZ 7113, ORJ 140, org. 82 o 34 tis. Kč (C.3.) 
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- neinvestiční převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje 

(C.7.) na ORJ 120, § 6330, pol. 5347, ÚZ 7608, org. 521 o 5 tis. Kč 

                                                                             org. 510 o 20 tis. Kč 

                                                                             org. 502 o 25 tis. Kč 

                                                                             org. 505 o 17 tis. Kč 

                                                                             org. 517 o 8 tis. Kč 

                                                                             org. 507 o 13 tis. Kč 

s n i ž u j í 

- běžné výdaje 

na § 3639, pol. 5169, ORJ 300 o 10 tis. Kč (C.5.) 

(C.6.) na ORJ 300, § 2143, pol. 5169 o 165 tis. Kč 

                               § 3636, pol. 5901, ÚZ 3636 o 137 tis. Kč 

na § 4349, pol. 5909, ÚZ 7608, ORJ 180 o 105 tis. Kč (C.7.) 

- kapitálové výdaje 

(C.1.) na ORJ 230, § 2321, pol. 6121, org. 7236 o 500 tis. Kč 

                               § 3631, pol. 6121, org. 4098 o 5 tis. Kč 

                               § 2321, pol. 6121, org. 7049 o 15 000 tis. Kč 

                                                             org. 7295 o 12 000 tis. Kč 

                                                             org. 7424 o 4 000 tis. Kč 

                               § 2321, pol. 6121, org. 7324 o 2 000 tis. Kč 

                                                             org. 7187 o 5 000 tis. Kč 

na § 2212, pol. 6121, ORJ 100 o 345 tis. Kč (C.2.) 

- neinvestiční transfery 

na § 3299, pol. 5331, ÚZ 7113, ORJ 140 o 66 tis. Kč (C.3.) 

- investiční transfery 

na § 3299, pol. 6351, ÚZ 7113, ORJ 140 o 34 tis. Kč (C.3.) 

(C.4.) na ORJ 180, § 4350, pol. 6351, org. 36 o 2 500 tis. Kč 

                                                             org. 37 o 2 075 tis. Kč 

                               § 4357, pol. 6351, org. 39 o 2 100 tis. Kč 

Městský obvod Hrabová (C.7.) 

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

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 7608, org. 521 o 5 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje 

na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 7608 o 5 tis. Kč 

Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky (C.7.) 

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

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 7608, org. 510 o 20 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje 

na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 7608 o 20 tis. Kč 

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz (C.7.) 
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- zvýší neinvestiční převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 7608, org. 502 o 25 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje 

na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 7608 o 25 tis. Kč 

Městský obvod Poruba (C.7.) 

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

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 7608, org. 505 o 17 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje 

na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 7608 o 17 tis. Kč 

Městský obvod Radvanice a Bartovice (C.7.) 

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

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 7608, org. 517 o 8 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje 

na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 7608 o 8 tis. Kč 

Městský obvod Vítkovice (C.7.) 

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

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 7608, org. 507 o 13 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje 

na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 7608 o 13 tis. Kč 

  

4) 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 34 
Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo akce “Kontejnérová 
stání na území města Ostravy” 
  
Usnesení číslo: 05913/RM1822/89 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2286/2020/OI/VZ ze dne 25.8.2020  

mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí č. 8, 729 30 Ostrava, IČO 00845451          
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a společností OSTRAVSKÉ STAVBY a.s., Karolíny Světlé 958/11, Přívoz, 702 00 Ostrava, 

IČO 64610225, kterým se upravuje rozsah předmětu smlouvy a cena díla ve vztahu k vzniklým 

méně a více pracím v rámci stavby “Kontejnérová stání na území města Ostravy” dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu  

  

 
RM_M 35 
Návrh na souhlas s umístěním zpevněné plochy do pozemků                   
ve vlastnictví SMO a návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě           
o zřízení služebnosti pro Smart Innovation Center, s.r.o. a 
Moravskoslezský kraj 
  
Usnesení číslo: 05914/RM1822/89 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním příjezdové komunikace pro HZS do pozemků ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy parc. č. 2634/8 - ostatní plocha, jiná plocha, parc. č. 2634/35 - ostatní plocha, jiná 

plocha, parc. č. 2634/43 - ostatní plocha, jiná plocha, parc. č. 3594/9 - ostatní plocha, ostatní 

komunikace a parc. č. 3594/28 - ostatní plocha, ostatní komunikace všechny v k. ů. Moravská 

Ostrava, obec Ostrava: 

pro: 

Moravskoslezský kraj 

se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava 

IČO 708 90 692 

v rámci stavby “Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny”, dle situačního výkresu, který 

je přílohou č. 1/2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

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

pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostravy parc. č. 2634/8 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 2634/35 - ostatní plocha, jiná plocha a parc. č. 2634/43 - ostatní plocha, jiná plocha 

všechny v k. ů. Moravská Ostrava, obec Ostrava, jako příjezdové komunikace pro HZS         

k pozemkům parc. č. 2634/10, parc. č. 2634/33, parc. č. 2634/42 a parc. č. 2634/53 všechny v k. 

ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, s budoucím oprávněným: 

Smart Innovation Center, s.r.o. 

se sídlem Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno 

IČO 654 09 574 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 31/62  
  

a 

Moravskoslezský kraj 

se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava 

IČO 708 90 692, jako investorem 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 36 
Návrh na uzavření Dodatku č. 1 k darovací smlouvě ev. č. 2455/2020/MJ 
(ev. č. obdarovaného 06347/2020/IM) ze dne 23. 9. 2020 
  
Usnesení číslo: 05915/RM1822/89 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s uzavřením Dodatku č. 1 k darovací smlouvě ev. č.  2455/2020/MJ (ev. č. obdarovaného 

06347/2020/IM) ze dne 23. 9. 2020 

mezi statutárním městem Ostrava (dárce) 

a 

Moravskoslezský krajem (obdarovaný) 

se sídlem: 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava 

IČO:70890692 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 03.03.2021 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 37 
Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce a dohody o skončení nájmu 
  
Usnesení číslo: 05916/RM1822/89 

(zn.předkl.) 
08 
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Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně půjčitele uzavřít smlouvu o výpůjčce k části pozemku parc. č. 263/3 - vodní plocha, 

koryto vodního toku přirozené nebo upravené, o výměře 9 m2 v k. ú. Výškovice u Ostravy, obec 

Ostrava 

s vypůjčitelem: 

XXX XXX XXXXX, rok narození XXXX 

bydliště XXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít dohodu o skončení nájmu, založeného nájemní smlouvou ev. č. 

07102/2001/MJ ze dne 8. 10. 2001, ve znění dodatků č. 1 a č. 2 

s nájemcem: 

QX PROMOTION - advertising s. r. o., se sídlem Dobrovského 6862, Město, 736 01 Havířov, 

IČO 253 97 915 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 38 
Návrh na poskytnutí neinvestičních účelových dotací pro rok 2021             
v oblastech podpory osob s handicapem, prevence kriminality                
a zdravotnictví a návrh na poskytnutí finančních darů za účelem 
zabezpečení prevence kriminality 2021 
  
Usnesení číslo: 05917/RM1822/89 

(zn.předkl.) 
86 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o: 

- poskytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti podpory osob s handicapem na rok 2021 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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- uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti podpory osob           

s handicapem na rok 2021 dle návrhu uvedeného v příloze č. 11 předloženého materiálu             

s žadateli uvedenými v příloze č. 1 předloženého materiálu s výjimkou žadatelů s pořadovým 

číslem 42 až 52 

- uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti podpory osob                 

s handicapem na rok 2021 dle návrhu uvedeného v příloze č. 12 předloženého materiálu               

s žadateli uvedenými v příloze č. 1 předloženého materiálu s pořadovým číslem 42 až 52 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o: 

- neposkytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti podpory osob s handicapem na rok 

2021 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu z důvodů, které jsou ve vztahu k jednotlivým 

žadatelům uvedeny v téže příloze 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o: 

- poskytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti prevence kriminality na rok 2021           

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

- uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti prevence kriminality  

na rok 2021 dle návrhu uvedeného v příloze č. 11 předloženého materiálu s žadateli uvedeným  

v příloze č. 4 předloženého materiálu 

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o: 

- neposkytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti prevence kriminality na rok 2021          

dle přílohy č. 5 předloženého materiálu z důvodů, které jsou ve vztahu k jednotlivým žadatelům 

uvedeny v téže příloze 

  

5) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 
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rozhodnout o: 

- poskytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti zdravotnictví na rok 2021 dle přílohy č. 7 

předloženého materiálu 

- uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti zdravotnictví na rok 

2021 dle návrhu uvedeného v příloze č. 11 předloženého materiálu s žadateli uvedenými              

v příloze č. 7 předloženého materiálu 

  

6) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o: 

- neposkytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti zdravotnictví na rok 2021 dle přílohy  

č. 8 předloženého materiálu z důvodů, které jsou ve vztahu k jednotlivým žadatelům uvedeny      

v téže příloze 

  

7) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o: 

- poskytnutí finančních darů z rozpočtu statutárního města Ostravy ORJ 180 ozbrojeným 

bezpečnostním sborům České republiky dle přílohy č. 10 předloženého materiálu 

- uzavření darovacích smluv dle přílohy č. 13 a č. 14 předloženého materiálu 

  

8) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

 - s n i ž u j í běžné výdaje 

§ 4399, pol. 5909, ÚZ 7106, ORJ 180          o         15 184 tis. Kč       

§ 4349, pol. 5909, ÚZ 7401, ORJ 180          o           8 593 tis. Kč         

§ 3549, pol. 5909, ÚZ 7700, ORJ 170          o           3 131 tis. Kč    

schválit rozpočtové opatření, kterým se v oblasti podpora osob s handicapem 

- z v y š u j í neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám 

§ 4399, pol. 5213, ÚZ 7106, ORJ 180          o           2 582 tis. Kč 
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- z v y š u j í neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 

§ 4399, pol. 5221, ÚZ 7106, ORJ 180          o          3 375 tis. Kč        

§ 4399, pol. 5222, ÚZ 7106, ORJ 180          o          4 970 tis. Kč        

§ 4399, pol. 5223, ÚZ 7106, ORJ 180          o          4 257 tis. Kč 

schválit rozpočtové opatření, kterým se v oblasti prevence kriminality 

- z v y š u j í neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám 

§ 4349, pol. 5212, ÚZ 7401, ORJ 180          o            130 tis. Kč 

- z v y š u j í neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 

§ 4349, pol. 5221, ÚZ 7401, ORJ 180          o          3 765 tis. Kč        

§ 4349, pol. 5222, ÚZ 7401, ORJ 180          o          3 182 tis. Kč        

§ 4349, pol. 5223, ÚZ 7401, ORJ 180          o             779 tis. Kč 

- z v y š u j í neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 

§ 4349, pol. 5319, ÚZ 7401, ORJ 180          o            200 tis. Kč 

- z v y š u j í neinvestiční transfery vysokým školám 

§ 4349, pol. 5332, ÚZ 7401, ORJ 180          o            200 tis. Kč 

- z v y š u j í neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 

§ 4349, pol. 5339, ÚZ 7401, ORJ 180          o            337 tis. Kč 

schválit rozpočtové opatření, kterým se v oblasti zdravotnictví 

- z v y š u j í neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 

§ 3549, pol. 5221, ÚZ 7700, ORJ 170          o          1 095 tis. Kč          

§ 3549, pol. 5222, ÚZ 7700, ORJ 170          o             736 tis. Kč         

§ 3549, pol. 5223, ÚZ 7700, ORJ 170          o          1 200 tis. Kč 

- z v y š u j í neinvestiční transfery podnikatelským subjektům-právnickým osobám 

§ 3549, pol. 5213, ÚZ 7700, ORJ 170          o             100 tis. Kč 

  

9) ukládá 

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

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí a schválení návrhy uvedené v bodech 1) až 8) tohoto 

usnesení 
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 Vyřizuje: Mgr. Zdeněk Živčák, MPA, T: 03.03.2021 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
 

RM_M 39 
Zapojení města Ostravy do soutěže “Do práce na kole” 2021 
  
Usnesení číslo: 05918/RM1822/89 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zapojení statutárního města Ostravy do soutěže “Do práce na kole” v květnové výzvě 2021 

  

2) ukládá 

  
vedoucímu odboru ochrany životního prostředí 

zabezpečit realizaci akce “Do práce na kole” 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., MBA, T: 30.06.2021 

 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 

  
 

RM_M 40 
Návrh na poskytnutí neinvestičních účelových dotací z rozpočtu 
statutárního města Ostravy pro rok 2021 v oblasti Školství 
  
Usnesení číslo: 05919/RM1822/89 

(zn.předkl.) 
60 

  
k usnesení č. 0981/ZM1822/15 
k usnesení č. 1181/ZM1822/19 
k usnesení č. 05767/RM1822/86 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o: 

- poskytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti Školství z rozpočtu statutárního města 

Ostravy pro rok 2021 příjemcům dotací uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu,           

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

- uzavření Veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestičních účelových dotací z rozpočtu 

statutárního města Ostravy mezi statutárním městem Ostrava a příjemci dotací dle tohoto bodu 
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usnesení, přílohy č. 3 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o neposkytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti Školství z rozpočtu 

statutárního města Ostravy pro rok 2021 žadatelům uvedeným v příloze č. 2 předloženého 

materiálu 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

- s n i ž u j í 

ostatní neinvestiční výdaje na ORJ 140 

§ 3299, pol. 5901, ÚZ 7107                        o                          1 520 tis. Kč 

- z v y š u j í 

neinvestiční transfery na ORJ 140 

§ 3299, pol. 5213, ÚZ 7107                        o                             450 tis. Kč 

§ 3299, pol. 5222, ÚZ 7107                        o                             310 tis. Kč 

§ 3299, pol. 5339, ÚZ 7107                        o                             760 tis. Kč   

  

4) ukládá 

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

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

usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 03.03.2021 

 vedoucí odboru školství a sportu 

  
 

RM_M 41 
Zpráva o čerpání finančních prostředků Fondu pro rozvoj Městské 
nemocnice Ostrava ve 2. pololetí 2020 
  
Usnesení číslo: 05920/RM1822/89 

(zn.předkl.) 
86 

  
k usnesení č. 04588/RM1822/67 
k usnesení č. 1078/ZM1822/16 
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Rada města 

  
1) bere na vědomí 

  
Zprávu o čerpání finančních prostředků Fondu pro rozvoj Městské nemocnice Ostrava             

ve 2. pololetí 2020 dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

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

předložit Zprávu o čerpání finančních prostředků Fondu pro rozvoj Městské nemocnice Ostrava 

ve 2. pololetí 2020 na vědomí zastupitelstvu města 

  

 Vyřizuje: Mgr. Zdeněk Živčák, MPA, T: 03.03.2021 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
 

RM_M 42 
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb outsourcingu 
informačních technologií příspěvkové organizaci Čtyřlístek - centrum 
pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, p. o. 
  
Usnesení číslo: 05921/RM1822/89 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb outsourcingu informačních 

technologií příspěvkové organizaci, vedené u statutárního města Ostravy pod ev. č. 

1319/2020/IT, ze dne 18. 05. 2020, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, a to s příspěvkovou 

organizací Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková 

organizace se sídlem  Hladnovská 751/119, 712 00 Ostrava - Muglinov, IČO: 70631808            

a se  společností OVANET a.s. se sídlem Hájkova 1100/13, 702 00 Ostrava Přívoz, IČO: 

25857568 

  

 
RM_M 43 
Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostravy, kterou         
se mění obecně závazná vyhláška statutárního města Ostravy č. 2/2009, 
o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství,  
ve znění pozdějších změn a doplňků 
  
Usnesení číslo: 05922/RM1822/89 

(zn.předkl.) 
21 
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Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

vydat obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění obecně závazná vyhláška statutárního města 

Ostravy č. 2/2009, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství, ve znění 

pozdějších změn a doplňků 

  

2) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu města 

  

 Vyřizuje: Ing. Marcela Trojáková, MPA, T: 03.03.2021 

 vedoucí odboru vnitřních věcí 

  
 

RM_M 44 
Návrh na uzavření “Smluv o zřízení služebností” v souvislosti             
se stavbami “Heřmanice-rekonstrukce vodovodu a kanalizace, lokalita 
Bučina” a “Rekonstrukce vodovodu DN 500 ulice Mariánskohorská” 
  
Usnesení číslo: 05923/RM1822/89 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření “Smlouvy o zřízení věcného břemene” v souvislosti se stavbou 

“Heřmanice-rekonstrukce vodovodu a kanalizace, lokalita Bučina” mezi povinným: 

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

IČO: 70890692 

zastoupený Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací 

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  
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2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o uzavření “Smlouvy o zřízení věcného břemene- služebnosti” v souvislosti           

se stavbou “Rekonstrukce vodovodu DN 500 ul. Mariánskohorská” mezi povinným: 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace,  

Na Pankráci 546/56, 45 05 Praha 4-Nusle 

IČO: 65993390 

a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
náměstkyni primátora Mgr. Zuzaně Bajgarové 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Jan Šrámek, T: 03.03.2021 

 vedoucí odboru investičního 

  
 

RM_M 45 
Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu statutárního města 
Ostravy pro rok 2021 v oblasti Vzdělávání a talentmanagementu 
  
Usnesení číslo: 05924/RM1822/89 

(zn.předkl.) 
60 

  
k usnesení č. 0981/ZM1822/15 
k usnesení č. 1181/ZM1822/19 
k usnesení č. 05675/RM1822/84 
k usnesení č. 05769/RM1822/86 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o: 

- poskytnutí účelových dotací v oblasti Vzdělávání a talentmanagementu z rozpočtu statutárního 

města Ostravy pro rok 2021 příjemcům dotací uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu,  

a to ve výši dle přílohy č. 1 a dle důvodové zprávy předloženého materiálu 
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- uzavření Veřejnoprávních smluv o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu statutárního města 

Ostravy mezi statutárním městem Ostrava a příjemci dotací dle tohoto bodu usnesení, přílohy č. 

3 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o neposkytnutí účelových dotací v oblasti Vzdělávání a talentmanagmentu             

z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2021 žadatelům uvedeným v příloze č. 2 

předloženého materiálu 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

- s n i ž u j í 

běžné výdaje ORJ 140 

§ 3299, pol. 5901, ÚZ 7113               o          19.850 tis. Kč 

- z v y š u j í 

neinvestiční transfery ORJ 140 

§ 3299, pol. 5213, ÚZ 7113               o           1.496 tis. Kč 

§ 3299, pol. 5221, ÚZ 7113               o              200 tis. Kč 

§ 3299, pol. 5222, ÚZ 7113               o           6.989 tis. Kč 

§ 3299, pol. 5332, ÚZ 7113               o           4.261 tis. Kč 

§ 3299, pol. 5339, ÚZ 7113               o           1.950 tis. Kč 

investiční transfery ORJ 140 

§ 3299, pol. 6313, ÚZ 7113               o             104 tis. Kč 

§ 3299, pol. 6322, ÚZ 7113               o           2.511 tis. Kč 

§ 3299, pol. 6352, ÚZ 7113               o           2.339 tis. Kč 

  

4) ukládá 

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

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

usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 03.03.2021 

 vedoucí odboru školství a sportu 

  
 
 
 
 



Statutární město Ostrava 
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RM_M 46 
Návrh na záměr města zřídit právo stavby k částem pozemků                
ve vlastnictví statutárního města Ostravy v k.ú. Slezská Ostrava, obec 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 05925/RM1822/89 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se záměrem města zřídit právo stavby k částem pozemků: 

- pozemek parc. č. 4168/2 ostat. plocha, ostat. komunikace o výměře 22 654 m2 

- pozemek parc. č. 4168/19 ostat. plocha, jiná plocha o výměře 461 m2 

- pozemek parc. č. 4168/24 ostat. plocha, jiná plocha o výměře 1 704 m2 

a k celému pozemku parc. č. 4168/39 ostat. plocha, jiná plocha o výměře 97 m2 

vše v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy 

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

  

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 

  
 

RM_M 47 
Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 
2021 v rámci programů na podporu Tělovýchovy a sportu a Vrcholového 
sportu 
  
Usnesení číslo: 05926/RM1822/89 

(zn.předkl.) 
60 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

vyhradit si rozhodnutí o poskytnutí dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2021        

v rámci Programu na podporu tělovýchovy a sportu ve výši do 50 tis. Kč žadatelům uvedeným  

v přílohách č. 1 - 4 předloženého materiálu 
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směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 

Strana 43/62  
  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2021 v rámci 

Programu na podporu tělovýchovy a sportu dle příloh č. 1 - 4 a důvodové zprávy předloženého 

materiálu 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o neposkytnutí dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2021 v rámci 

Programu na podporu tělovýchovy a sportu dle přílohy č. 5 a důvodové zprávy předloženého 

materiálu 

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2021 v rámci 

Programu na podporu vrcholového sportu dle příloh č. 6 a 7 a důvodové zprávy předloženého 

materiálu 

  

5) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o neposkytnutí dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2021 v rámci 

Programu na podporu vrcholového sportu dle přílohy č. 8 a důvodové zprávy předloženého 

materiálu 

  

6) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí účelové dotace mezi statutárním 

městem Ostrava a příjemci účelových dotací dle bodů 2) a 4) tohoto usnesení a dle přílohy č. 9  

a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

7) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 
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schválit rozpočtové opatření, kterým se 

s n i ž u j í 

ostatní neinvestiční výdaje 

na § 3419, pol. 5901, ÚZ 7103, ORJ 161                 o 84 740 tis. Kč 

na § 3419, pol. 5901, ÚZ 7104, ORJ 161                 o 35 542  tis. Kč 

z v y š u j í 

neinvestiční transfery 

na § 3419, pol. 5213, ÚZ 7103, ORJ 161                 o 7 450 tis. Kč 

na § 3419, pol. 5222, ÚZ 7103, ORJ 161                o 77 205 tis. Kč 

na § 3419, pol. 5222, ÚZ 7104, ORJ 161                o 35 542 tis. Kč                                 

z v y š u j í 

investiční transfery 

na § 3419, pol. 6322, ÚZ 7103, ORJ 161                 o      85 tis. Kč 

  

8) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

odložit rozhodnutí o poskytnutí dotací v rámci témat „Podpora sportovních akcí významně 

reprezentujících statutární město Ostravu“ (ŠaS/TV4) a „Podpora sportovní infrastruktury“ 

(ŠaS/TV6), které jsou součástí Programu na podporu tělovýchovy a sportu z rozpočtu 

statutárního města Ostravy pro rok 2021 

  

9) ukládá 

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

předložit návrh dle bodů 1) - 8) tohoto usnesení k rozhodnutí a ke schválení zastupitelstvu města 

na jeho jednání dne 3.3.2021 

  

 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 03.03.2021 

 vedoucí odboru školství a sportu 

  
 

RM_M 48 
Návrh na souhlas s umístěním kabelového vedení NN do kolektoru            
a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene          
v kolektoru ve vlastnictví statutárního města Ostravy, pro ČEZ 
Distribuce, a.s. 
  
Usnesení číslo: 05927/RM1822/89 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
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1) souhlasí 

  
s umístěním kabelového vedení 2x NN AYKY-J3x240+120 mm2 do kolektoru ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy “Poděbradova”, mezi šachtami K7 - K8 prostupy 59 a 64, u kterého 

vykonává správu společnost Ostravské komunikace, a.s. pod pozemkem parc. č. 3559/3 - ostatní 

plocha, ostatní komunikace v  k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, pro:  

  

ČEZ Distribuce, a.s. 

se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO:  24729035 

v rámci stavby “Moravská Ostrava 1931/1, NNk” 

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

  

2) rozhodla 

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

a provozování kabelového vedení 2x NN AYKY-J3x240+120 mm2 v kolektoru “Poděbradova” 

mezi šachtami K7 - K8 prostupy 59 a 64, u kterého vykonává správu společnost Ostravské 

komunikace, a.s. pod pozemkem parc. č. 3559/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. 

Moravská Ostrava, obec Ostrava, s budoucím oprávněným: 

ČEZ Distribuce, a.s. 

se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO: 24729035 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 49 
Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene s ČR - Státním pozemkovým úřadem a se společností 
Ostravské vodárny a kanalizace a.s. 
  
Usnesení číslo: 05928/RM1822/89 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně budoucího oprávněného, uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení 

věcného břemene ev. č. 0337/2016/MJ ze dne 24. 2. 2016 

s budoucím povinným: 

Česká republika - Státní pozemkový úřad 

sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov 

IČO 01312774 

a 
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s investorem: 

Ostravské vodárny a kanalizace a.s. 

se sídlem Nádražní 3114/28, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

IČO: 451 93 673, 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 50 
Návrh vložit nemovitý a movitý majetek v k. ú. Bartovice, v k. ú. 
Radvanice a v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava do základního 
kapitálu společnosti SAREZA, s.r.o., návrh na uzavření dohod o 
ukončení Dohod o provozování Centra ev.č. 3629/2019/MJ ze dne          
19. 12. 2019 (Ozdravné centrum Ještěrka) a ev.č. 0256/2020/MJ ze dne  
2. 1. 2020 (Vodní areál Jih) 
  
Usnesení číslo: 05929/RM1822/89 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem vložit nemovité věci, stavby inženýrských sítí a movitý majetek  ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy, nesvěřené městskému obvodu do základního kapitálu společnosti 

Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o., Čkalovova 6144/20, 708 00 

Ostrava-Poruba, IČO: 253 85 691, formou nepeněžitého vkladu, a to: 

a) pozemky 

- pozemek parc. č. 229/3, jehož součástí je stavba č. p. 629, obč. vybavenost 

- pozemek parc. č. 229/2 

- pozemek parc. č. 229/5 

- pozemek parc. č. 229/6 

- pozemek parc. č. 229/15 

- pozemek parc. č. 229/22 

- pozemek parc. č. 229/23  

vše v k.ú. Bartovice, obec Ostrava  

- pozemek p. č. st. 6486, jehož součástí je stavba č. p. 3159, jiná stavba 

- pozemek p. č. st. 6487, jehož součástí je stavba č. p. 3160, jiná stavba 

- pozemek p. č. st. 6488, jehož součástí je stavba č. p. 3161, obč. vybavenost 

- pozemek p. č. st. 6489, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba 

- pozemek p. č. st. 6490, jehož součástí je stavba č. p. 3158, jiná stavba 

- pozemek p. č. st. 6525, jehož součástí je stavba bez čp/če, obč. vybavenost 

- pozemek p. p. č. 654/59 

- pozemek p. p. č. 654/84 

- pozemek p. p. č. 654/168 
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- pozemek p. p. č. 654/169 

- pozemek p. p. č. 654/170 

- pozemek p. p. č. 654/171 

- pozemek p. p. č. 654/172 

- pozemek p. p. č. 654/173 

- pozemek p. p. č. 654/181 

- pozemek p. p. č. 654/182 

- pozemek p. p. č. 654/185 

- pozemek p. p. č. 654/186 

- pozemek p. p. č. 654/187 

- pozemek p. p. č. 4424 

- pozemek p. p. č. 4425 

- pozemek p. p. č. 4429/1 

- pozemek p. p. č. 4429/2 

- pozemek p. p. č. 4453/2 

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

b) Stavby inženýrských sítí - Ozdravné centrum Ještěrka uložené v pozemcích v k. ú. 

Bartovice, v k. ú. Radvanice, vše obec Ostrava dle přílohy č. 4  předloženého materiálu,    

- přípojka VN + trafostanice na pozemcích parc. č. 229/23, parc. č. 207/1 a parc. č. 249/3,  

- vodovodní přípojka na pozemcích parc. č. 229/3, parc. č. 229/15, parc. č. 229/5, 

- oplocení areálu na pozemcích parc. č. 229/2, parc. č. 229/3, parc. č. 229/5, parc. č. 229/6, 

- chodník na pozemcích parc. č. 229/6, parc. č. 229/22, parc. č. 229/15, parc. č. 229/5, parc.  č. 

229/2,  

- venkovní dešťová kanalizace na pozemcích parc.  č. 229/15, parc. č. 229/5, parc. č. 207/1, 

- venkovní sportoviště na pozemku parc. č. 229/6, 

vše v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, 

- NN přípojka k OC Ještěrka,  

- telekomunikační přípojka k OC Ještěrka, 

vše v k. ú. Radvanice, obec Ostrava 

c) Stavby  inženýrských sítí - Vodní areál Jih uložené v pozemcích v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 

obec Ostrava dle přílohy č. 6 předloženého materiálu, a to: 

- vodní areál (bazény) na pozemcích p. p. č. 654/170, p. p. č. 654/171, p. p. č. 654/172, p. p. č. 

654/173,  

- dovybavení vodního areálu na pozemcích p. p. č. 654/170, p. p. č. 654/171, p. p. č. 654/172,         

p. p. č. 654/173,  

- zavětrování ocelové konstrukce výstupní věže pro tobogány na pozemku p. p. č. 654/169, 

- sportovní plochy na pozemku p. p. č. 654/84 včetně oplocení a odvodnění, 

- odpočinková zóna na pozemku p. p. č. 654/84, 

- přípojka vody na pozemku p. p. č. 654/84, 

- kanalizační přípojka na pozemku p. p. č. 654/84, 

- chodníky v areálu na pozemku p. p. č. 654/84, 

- umělé osvětlení sportovní plochy na pozemku p. p. č. 654/84, 

- přípojka NN na pozemku p. p. č. 654/84, 
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- areálové osvětlení včetně přípojky, 

- stavební část elektrického zabezpečovacího systému. 

d) Movitý majetek uvedený v příloze č. 5 a č. 7 předloženého materiálu, 

a to vše za  cenu  stanovenou  znaleckým  posudkem  pro  nepeněžitý vklad                      

v celkové výši 230.268.670,- Kč 

  

2) souhlasí 

  
na straně vlastníka s uzavřením dohody o ukončení Dohody o provozu Centra ev. č. 

3629/2019/MJ ze dne 19.12. 2019 (Ozdravené centrum Ještěrka), 

s organizací Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o., se sídlem Čkalovova 6144/20, 

708 00 Ostrava-Poruba, IČO: 253 85 691, 

dle přílohy č. 9 předkládaného materiálu 

  

3) souhlasí 

  
na straně vlastníka s uzavřením dohody o ukončení Dohody o provozu Centra ev. č. 

0256/2020/MJ ze dne 2. 1. 2020 (Vodní areál Jih) 

s organizací Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o., se sídlem Čkalovova 6144/20, 

708 00 Ostrava-Poruba, IČO 253 85 691, 

dle přílohy č. 11 předkládaného materiálu 

  

4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 03.03.2021 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 51 
Návrh na záměr města pronajmout jednotku č. 3037/5 v bytovém domě 
na ul. Horní 3037/110, Ostrava-Bělský Les 
  
Usnesení číslo: 05930/RM1822/89 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
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1) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout jednotku č. 3037/5, vymezenou podle zákona o vlastnictví bytů, 

způsob využití - byt, o velikosti 1+kk umístěnou ve 2. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 

3037, část obce Bělský Les, který stojí na pozemku parc. č. 126/11, zastavěná plocha a nádvoří, 

k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, na ul. Horní č.  or. 110, Ostrava-Bělský Les - viz letecký   

a situační snímek, s výši nájemného 65,- Kč/m2 započitatelné podlahové 

plochy bytu/měsíc, tj. 2331,- Kč/měsíc 

a zároveň si vyhrazuje právo tento záměr kdykoliv zrušit 

  

 
RM_M 52 
Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 3186/2019/OI/VZKÚ 
na realizaci stavby ,,Oprava kanalizace a vodovodu v MNO“ 
  
Usnesení číslo: 05931/RM1822/89 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 3186/2019/OI/VZKÚ ze dne 11.11.2019              

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

a společností Miroslav Raška - vodovody a kanalizace s.r.o., V Korunce 386/34,  Heřmanice, 

713 00  Ostrava, IČO: 26843099, na realizaci stavby “Oprava kanalizace a vodovodu v MNO”, 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 53 
Projednání návrhu uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí 
vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském 
zájmu s Moravskoslezským inovačním centrem Ostrava, a.s. 
  
Usnesení číslo: 05932/RM1822/89 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 2185/ZM1418/34 
k usnesení č. 0356/ZM1822/7 
k usnesení č. 0755/ZM1822/13 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 
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rozhodnout o uzavření Dodatku č.3 ke Smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování 

služeb v obecném hospodářském zájmu ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2, mezi společností 

Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s., se sídlem Technologická 372/2, 708 00 

Ostrava-Pustkovec, IČO: 25379631, statutárním městem Ostrava a Moravskoslezským krajem, 

se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO: 70890692, dle přílohy č. 2 a č. 3 předloženého 

materiálu 

  

2) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

předložit zastupitelstvu města k projednání rozhodnutí o uzavření Dodatku č.3 dle bodu 1) 

tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 03.03.2021 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
 

RM_M 54 
Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k. ú. Moravská Ostrava, 
obec Ostrava, lokalita Na Zapadlém 
  
Usnesení číslo: 05933/RM1822/89 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

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

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, a to: 

- pozemek parc. č. 2640/37, jehož součástí je stavba, budova č.p. 1674 

- pozemek parc. č. 2640/17 

- pozemek parc. č. 2640/18 

- pozemek parc. č. 2640/24 

včetně všech součástí a příslušenství (přípojka vody DN 40 mm na pozemku parc. č. 2640/18, 

přípojka kanalizace DN 250 mm na pozemku parc. č. 2640/17, plynová přípojka DN 40           

na pozemku parc. č. 2640/17, oplocení na pozemcích parc. č. 2640/17, 2640/18, 2640/24, altán 

zahradní zděný na pozemku parc. č. 2640/24, jezírko zahradní betonové na pozemku parc. č. 

2640/24, trvalé porosty na pozemcích parc. č. 2640/18, 2640/24) 

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy. 

1. Předmětem prodeje budou výhradně veškeré nemovité věci uvedené v záměru prodeje 

současně, nikoliv jen některá z těchto uvedených nemovitých věcí. 

2. Nabídka bude obsahovat: 

- doložení reálné zkušenosti zájemce s realizací záměru obdobného charakteru, tj. s obnovou 
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historických objektů;  

- představení záměru investora o využití objektu, který bude obsahovat mimo jiné také pronájem 

prostor pro společenské a kulturní akce, prohlídkové okruhy pro širokou veřejnost, krátkodobé 

ubytování;  

- závazek tento budoucí způsob využití dodržet minimálně po dobu 10 ti let, závazek umožnit 

prohlídky nemovitých věcí široké veřejnosti v minimálním rozsahu, tj. 4 krát do roka po dobu 

minimálně 10 ti let; 

- prezentaci celkového záměru rekonstrukce nemovitých věcí zájemcem, SMO předpokládá 

využití dle  projektové dokumentace “Obnova Grossmannovy vily v Ostravě”, 

vypracované společností PPS Kania s.r.o., se sídlem Nivická 665/10, 709 00, Ostrava - 

Mariánské Hory, IČO: 26821940, s možností dílčích úprav dle potřeb zájemce (v textové          

i grafické podobě), přičemž součástí prezentace bude doprovodná grafika, znázorňující budoucí 

vizi (vizualizace, urbanistické řešení apod), tak, aby byl jeho záměr městu pro jeho rozhodnutí 

jednoznačný a vypovídající, záměr musí být v souladu se  zachováním památkových hodnot;  

-  konkrétní harmonogram rekonstrukce nemovitých věcí, spolu se závazkem, že zájemce zahájí 

jejich rekonstrukci nejpozději  do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti kupní smlouvy, 

rekonstrukci vnější části budovy čp. 1674 včetně fasády ukončí do 2 let ode dne nabytí účinnosti 

kupní smlouvy a rekonstrukci vnitřní části budovy čp. 1674,  včetně zahrady  ukončí  do 3 let   

a 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti kupní smlouvy; 

- závazek žadatele uhradit náklady na projekční činnost “Obnova Grossmannovy vily” 

vypracovanou společností PPS Kania s.r.o., se sídlem Nivická 665/10, 709 00, Ostrava - 

Mariánské Hory, IČO: 26821940 , tj. celkovou částku ve výši 1.977.000,- Kč bez DPH, k této 

stanovené částce bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši stanovené právním předpisem; 

- cenovou nabídku s uvedením souhrnné nabídkové kupní ceny za všechny výše uvedené 

nemovité věci, přičemž tato souhrnná nabídková kupní cena musí činit alespoň částku, která 

bude stanovena jako souhrn obvyklých cen týchž nemovitých věcí aktuálním znaleckým 

posudkem; 

3. Kupní smlouva, která bude uzavřena mezi vybraným zájemcem a statutárním městem Ostrava 

bude obsahovat: 

a) kupní cenu ve výši rovnající se cenovému návrhu zájemce uvedenému v jeho nabídce, 

nejméně však ve výši ceny v místě a čase obvyklé stanovené znaleckým posudkem v době 

uzavření kupní smlouvy; 

b) ujednání, zavazující kupujícího předmětných nemovitých věcí sjednat v rámci kupní smlouvy 

také předkupní právo věcné k předmětným nemovitým věcem; 

c) ujednání, zavazující kupujícího předmětných nemovitých věcí sjednat v rámci kupní 

smlouvy  také zákaz zcizení jako právo věcné k předmětným nemovitým věcem; 

d) ujednání, týkající se bezúplatného postoupení práv, oprávnění, užitků a povinnosti 

vyplývajících z územního rozhodnutí č. 77/2019 vydaného Magistrátem města Ostravy pod č. j.  

 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 52/62  
  

SMO/383129/19/UHAaSŘ/Mar dne 8. července 2019 a ze stavebního povolení vydaného 

Úřadem městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, odbor stavebního řádu a přestupků           

pod č.j. MOaP/002887/21/OSŘP1/Lin dne 13. 1. 2021, ze statutárního města Ostrava            

na zájemce; 

e) ujednání, týkající se úplatného převodu dokumentací stavby “Obnova Grossmannovy vily          

v Ostravě”, ve všech jejích stupních (zejména DÚR, DSP, DPS), vypracované společností PPS 

Kania s.r.o.,  se  sídlem Nivická 665/10, 709 00, Ostrava - Mariánské Hory,  IČO 268 21 940,  

za cenu ve výši 1.977.000,- Kč (cena bez DPH), k této částce bude připočtena daň z přidané 

hodnoty ve výši stanovené právním předpisem, včetně bezúplatného postoupení  oprávnění 

uvedené dokumentace užít za účelem realizace stavby “Obnova Grossmannovy vily v Ostravě” 

(dokumentace budou poskytnuty v jednom elektronickém vyhotovení na CD), za podmínky 

souhlasu jejich zhotovitele s úplatným převodem dokumentací a bezúplatným postoupením 

oprávnění tyto dokumentace užít; 

f) převod nemovitých věcí bude realizován až po zaplacení kupní ceny; 

ujednání uvedená pod písm. b) - f) tohoto bodu jsou formulována v tomto záměru obecným 

způsobem pouze pro jeho účely a v příslušné smlouvě budou konkretizována. 

4. nabídka zájemce bude mít písemnou formu a bude statutárnímu městu Ostrava doručena 

nejpozději dne 30. 4. 2021 do 11.00 hodin na adresu jeho sídla v zalepené obálce, přičemž          

na této obálce bude uvedeno “Vila Na Zapadlém - neotvírat” a adresa sídla odesilatele; 

5. podmínkou finální kontraktace je shoda statutárního města Ostrava a zájemce na obsahu 

smluvní dokumentace; 

6. statutární město Ostrava si vyhrazuje právo vyžádat si, na základě doručených nabídek 

doplnění dodatečných informací od jednotlivých zájemců; 

7. statutární město Ostrava si vyhrazuje právo se žádným ze zájemců po obdržení nabídek 

nejednat, případně finálně nekontrahovat; 

8. statutární město Ostrava si vyhrazuje právo hodnotit každou nabídku komplexně ve všech 

souvislostech bez výhradní preference některého z kritérií, a to na základě nejlepší nabídky, 

která bude nejvíce splňovat záměr prodeje, a to jak z pohledu cenové nabídky, termínů realizace; 

9. náklady vynaložené zájemcem v souvislosti se zpracováním nabídky nebudou ze strany 

statutárního města Ostravy hrazeny; 

10. zájemce bere na vědomí, že část pozemku parc. č. 2640/17 a parc. č. 2640/37 v k. ú. 

Moravská Ostrava, obec Ostrava slouží jako příjezdová cesta pro majitele garáže na pozemku 

parc. č. 2648/108 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava; 

11. zájemce bere na vědomí, že na budovu č.p. 1674 stojící na pozemku parc. č. 2640/37 v k. ú. 

Moravská Ostrava, obec Ostrava je napojena vodovodní přípojka pro stavbu č.p. 261 stojící         

na pozemku parc. č. 2640/36 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava ve vlastnictví třetích osob; 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 53/62  
  

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

  

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 55 
Návrh na záměr města pronajmout část pozemku parc. č. 4246/22 - 
ostatní plocha, ostatní komunikace, v k.ú. Moravská Ostrava, obec 
Ostrava a návrh na uzavření smlouvy o vypořádání závazků                 
se společností Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 05934/RM1822/89 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout část pozemku parc. č. 4246/22 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

o výměře 97,12 m2 v k.ú Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

dle situačního snímku, který je přílohou č. 2 předloženého materiálu 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

2) rozhodla 

  
na straně vlastníka o uzavření smlouvy o vypořádání závazků vyplývajících z “Dohody 

smluvních stran o změně na majetku vyplývající z Dohody o provozu Centra ev. č. 

0256/2020/MJ ze dne 2. 1. 2020” 

s organizací Sportovní a rekreační zařízení města Ostrava s.r.o., se sídlem Čkalovova 6144/20, 

708 00 Ostrava-Poruba, IČO: 253 85 691 

za účelem nápravy vzniklého stavu, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 
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RM_M 56 
Návrh schválení žádostí o peněžitou pomoc ve výši 20 000 Kč              
pro zmírnění dopadů krizového opatření v souvislosti s epidemií  
COVID - 19 - IV. kolo 
  
Usnesení číslo: 05935/RM1822/89 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 05871/RM1822/88 
  
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 

  
neposkytnout peněžitou pomoc určenou provozovatelům živností pro zmírnění dopadů 

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

č. 2 předloženého materiálu 

  

3) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se snižuje rozpočtová rezerva 

na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 7 980 tis. Kč 

zvyšují neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám  

na § 3639, pol. 5212, ÚZ 5213, ORJ 120 o 6 340 tis. Kč 

zvyšují neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám  

na § 3639, pol. 5213, ÚZ 5213, ORJ 120 o 1 640 tis. Kč 

  

4) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 28.02.2021 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
5) ukládá 
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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: 22.02.2021 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 57 
Návrh na uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 2 (S 2.2.)           
v domě na ul. Střelniční 75/8, Ostrava-Moravská Ostrava 
  
Usnesení číslo: 05936/RM1822/89 

(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. 2           

(S 2.2.) o velikosti 2+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 

JXXXX TXXXXX, rok narození XXXX, trvale bytem XXX XXXXXXXX XXX XX 

XXXXXXX, 

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 

předloženého materiálu 

  

 
RM_M 58 
Návrh programu 21. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 
dne 3. března 2021 
  
Usnesení číslo: 05937/RM1822/89 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s   návrhem   programu 21. zasedání zastupitelstva města, které  se   bude konat  ve středu              
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3. března 2021 od 9:00 hodin ve velké zasedací síni Radnice města Ostravy dle důvodové zprávy 

a přílohy č. 1 předloženého materiálu s úpravou 

  

 
RM_M 59 
“Nové Lauby” - archeologický výzkum - dodatek č.1 
  
Usnesení číslo: 05938/RM1822/89 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření dodatku č.1 ke smlouvě na provedení záchranného archeologického výzkumu           

č. 2692/2019/OI/VZKÚ ze dne 14.09.2019, před realizací stavby “Nové Lauby” uzavřené        

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

a zhotovitelem: 

„NPÚ-Ostravské komunikace, sdružení pro Nové Lauby–záchranný archeologický výzkum“ 

vedoucí člen sdružení: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, Valdštejnské 

náměstí 162/3, 118 01 Praha 1, IČO: 750 32 333 

druhý člen sdružení:  Ostravské komunikace, a.s., Novoveská 1266/25, 709 00 Ostrava – 

Mariánské Hory, IČO: 253 96 544 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 60 
Návrh na záměr pronájmu části pozemku v k. ú. Moravská Ostrava, obec 
Ostrava (ul. K Trojhalí) 
  
Usnesení číslo: 05939/RM1822/89 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout 

část pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostrava parc. č. 3380/35, o výměře 719 m2, v k. ú. 

Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

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

a to za účelem: 

- vybudování těchto stavebních objektů: 
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    - zpevněné plochy pro 4 parkovací místa (dvě pro osoby zdravotně postižené a dvě pro osobní 

vozidla na pohonem na plyn LPG/CNG), 

    - zpevněné rozebíratelné plochy - komunikace, 

    - zpevněné plochy ze zámkové dlažby - pěší komunikace; 

- pro příjezd za účelem zásobování; 

- pro účely odvozu odpadků; 

- pro příjezd k provozování kioskové trafostanice; 

- pro umístění městských jízdních kol; 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
RM_MZP 1 
Úprava platu ředitele Střediska volného času, Ostrava - Zábřeh, p.o. 
  
Usnesení číslo: 05940/RM1822/89 

(zn.předkl.) 
31 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
plat ředitele Střediska volného času, Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace, IČO 

75080516, s účinností od 01.03.2021 dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 1 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce ČSOV Hlučínská II. etapa”, poř. č. 
178/2020 
  
Usnesení číslo: 05941/RM1822/89 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 05626/RM1822/82 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

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

o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na realizaci stavby “Rekonstrukce ČSOV 

Hlučínská v k.ú. Petřkovice u Ostravy - II. etapa” s účastníkem poř. č. 1: 

HYDROSPOR spol. s r.o. 

se sídlem: Úprkova 966/3, 702 00 Ostrava 

IČO: 47666374 
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za cenu nejvýše přípustnou 27.416.235,87 Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 2 
Veřejná zakázka “Revitalizace okolí řeky Ostravice, Úsek Na Hradbách - 
Kostelní”, poř. č. 03/2021 
  
Usnesení číslo: 05942/RM1822/89 

(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 stavby 

“Revitalizace Havlíčkova nábřeží, úsek Na Hradbách - Kostelní” v k.ú. Moravská Ostrava, obec 

Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

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. Eva Seborská - odbor veřejných zakázek 

5. 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. Tomáš Smolík - odbor veřejných zakázek 

5. Mgr. Vladimír Plutko - odbor veřejných zakázek 

  

  

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 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

  
vedoucí odboru veřejných zakázek 

k podpisu všech 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 

  
 

RM_VZ 3 
“Zpevnění svahu na ul. 26. dubna” uzavření smlouvy o dílo a smlouvy 
příkazní k veřejné zakázce malého rozsahu 
  
Usnesení číslo: 05943/RM1822/89 

(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 “Zpevnění svahu na ul. 26. dubna” se společností: 

Geoengineering spol. s r.o. 

Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00Ostrava 

IČO: 47668121 

za cenu nejvýše přípustnou 198.000,00 Kč bez DPH + DPH v zákonné výši  dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 4 
Veřejná zakázka “Městečko bezpečí - PD+IČ+AD”, poř. č. 008/2021 
  
Usnesení číslo: 05944/RM1822/89 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 1235/ZM1822/19 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
vyzvat dodavatele k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona č.  

 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
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134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na vypracování 

projektových podkladů a zajištění souvisejících činností v rámci přípravy a realizace stavby 

“Městečko bezpečí”, v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, dle předloženého materiálu            

s úpravou důvodové zprávy 

  

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. 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. Petra Kopřivová - odbor investiční 

4. Ing. Tomáš Smolík - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 

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: 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 

  
 

RM_VZ 5 
Veřejná zakázka “Parkovací dům za katedrálou - PD”, poř. č. 015/2021 
  
Usnesení číslo: 05945/RM1822/89 

(zn.předkl.) 
05 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 61/62  
  

k usnesení č. 04293/RM1822/63 
k usnesení č. 04642/RM1822/67 
k usnesení č. 05499/RM1822/80 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
vyzvat k veřejné zakázce “Parkovací dům za katedrálou - PD” v k. ú. Moravská Ostrava, obec 

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

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

materiálu účastníka: 

Chalupa architekti s.r.o. 

Praha 7, U Pergamenky 1522/2, PSČ 17000 

IČO: 27594882 

  

2) jmenuje 

  
komisi pro jednání ve složení: 

1) Mgr. Zuzana Bajgarová - náměstkyně primátora 

2) Ing. arch. Ondřej Vysloužil - MAPPA 

3) Ing. Josef Laža - MAPPA 

4) Ing. Jan Šrámek - odbor investiční 

5) Ing. Petra Kopřivová - odbor investiční 

6) Mgr. Renata Kolková, MPA - odbor legislativní a právní 

7) 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: 30.09.2021 

 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 

  

 

 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 30.09.2021 

 vedoucí odboru veřejných zakázek 

  
 

RM_VZ 6 
Veřejná zakázka “Rozšíření ul. Hlučínské před křižovatkou                
s ul. Slovenskou (TDS+BOZP)”, poř. č. 001/2021 
  
Usnesení číslo: 05946/RM1822/89 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané ”Rozšíření 

ul. Hlučínské před křižovatkou s ul. Slovenskou (TDS+BOZP)”, dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu, se společností: 

INKOS-OSTRAVA, a.s. 

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

IČO: 48394637 

za cenu nejvýše přípustnou 480.000,- Kč bez DPH 

  

 
 


