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Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 23.02.2021 
  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název zn.předkl. 

05947/RM1822/90 RM_M 0 Schválení programu 90. schůze rady města konané 

dne 23.02.2021 

35 

05948/RM1822/90 RM_M 1 Souhlas se zahájením přípravy projektu                

a s podáním žádosti o poskytnutí dotace v roce 

2021 z podprogramu 117D066 Bytové domy          

bez bariér Ministerstva pro místní rozvoj ČR pro 

projekt „Přístavba výtahové šachty v bytovém 

domě U Staré elektrárny 8“ 

50 

05949/RM1822/90 RM_M 2 Návrh dohody o ukončení smlouvy o nájmu 

prostoru sloužícího k podnikání v k. ú. Mošnov, 

obec Mošnov 

08 

05950/RM1822/90 RM_M 3 Návrh na uzavření nájemní smlouvy na pronájem 

pozemků včetně stavby č. p. 3158 vše v k. ú. 

Martinov ve Slezsku, obec Ostrava 

08 

05951/RM1822/90 RM_M 4 Návrh uzavřít smlouvu o bezúplatném převodu 

nemovité věci, návrh zrušit a vypořádat 

spoluvlastnictví na nemovité věci, vše v k.ú. 

Koblov, obec Ostrava 

08 

05952/RM1822/90 RM_M 5 Příprava a podání žádostí “Obec přátelská rodině” 

a “Obec přátelská seniorům” 

50 

05953/RM1822/90 RM_M 6 Schválení přípravy a podání žádosti o podporu           

z Ministerstva životního prostředí ČR, v rámci 

Operačního programu Životní prostředí, výzva        

č. 05_20_144 pod názvem MŽP_144. výzva, PO 1, 

SC 1.3, průběžná, na realizaci akce “Zelené střechy 

- zastávky MHD” 

50 

05954/RM1822/90 RM_M 7 Plnění závazků dohody o spolupráci 80 

05955/RM1822/90 RM_M 8 Poskytnutí bezúročných zápůjček za účelem 

předfinancování výdajů na pořízení kotlů v rámci 

dotačního programu “Kotlíkové dotace                      

v Moravskoslezském kraji - 3. výzva” 

80 

05956/RM1822/90 RM_M 9 Schválení Cílů systému environmentálního 

managementu na Magistrátu města Ostravy 2021 

80 

05957/RM1822/90 RM_M 10 Návrh na zřízení služebností a uzavření smlouvy  

o zřízení služebností 

08 

05958/RM1822/90 RM_M 11 Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. 

Hrušov a v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 

08 

05959/RM1822/90 RM_M 12 Návrh na souhlas s umístěním stavby a uzavření 

smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti  

v pozemcích ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy pro CETIN a.s. a pro OVANET a.s. 

08 

05960/RM1822/90 RM_M 13 Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava za měsíc 

leden 2021 
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05961/RM1822/90 RM_M 14 Návrh na připojení objektu na Pult centralizované 

ochrany Městské policie Ostrava 

25 

05962/RM1822/90 RM_M 15 Návrh na souhlas s umístěním mobilního 

bezpečnostního oplocení do pozemků                    

ve vlastnictví SMO pro Laserové léčebné  

centrum, s.r.o. 

08 

05963/RM1822/90 RM_M 16 Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění            

a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 21/2019            

o místním poplatku z pobytu, ve znění obecně 

závazné vyhlášky č. 6/2020 

07 

05964/RM1822/90 RM_M 17 Návrh na souhlas s umístěním stavby a uzavření 

smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti  

v pozemcích ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy pro CETIN a. s. 

08 

05965/RM1822/90 RM_M 18 Návrh na uzavření Smlouvy s ČR - Hasičským 

záchranným sborem Moravskoslezského kraje 

08 

05966/RM1822/90 RM_M 19 Návrh na přípravu a podání žádosti do programu 

OZO Ostrava “Myslíme i na vás, senioři!” 

50 

05967/RM1822/90 RM_M 20 Schválení změny Rozhodnutí o poskytnutí dotace 

pro projekt “5.1a - Energetické úspory - ZŠO, 

Gebauerova, odloučené pracoviště Ibsenova 36”  

a “5.1b - Energetické úspory - ZŠO, Gebauerova, 

odloučené pracoviště Ibsenova 36” 

50 

05968/RM1822/90 RM_M 21 Návrh na uzavření smlouvy o nájmu prostoru 

sloužícího k podnikání v k. ú. Mošnov, obec 

Mošnov 

08 

05969/RM1822/90 RM_M 22 Objednávka dodávky monitoringu médií           

pro statutární město Ostrava v období březen 2021 

- únor 2023 

01 

05970/RM1822/90 RM_M 24 Návrh na předání vodohospodářského majetku        

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

a záměr pronájmu 

08 

05971/RM1822/90 RM_M 25 Předchozí souhlas rady města k nabytí nemovitosti 

do majetku města 

89 

05972/RM1822/90 RM_M 26 Návrh dodatku č.7 ke Smlouvě na poskytování 

služeb elektronických komunikací č. 0153/2011/IT 

se společností OVANET a.s. 

83 

05973/RM1822/90 RM_M 27 Návrh na uzavření “Smlouvy o zřízení služebnosti” 

v souvislosti se stavbou “Rekonstrukce VO 

lesopark Bělský les” 

05 

05974/RM1822/90 RM_M 28 Návrh na souhlas s umístěním vedení VN, NN 

včetně pilíře a uzavření dodatku č.1 ke smlouvě            

o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene           

k pozemkům ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 

08 

05975/RM1822/90 RM_M 29 Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k. ú. 

Bartovice a v k. ú. Radvanice, obec Ostrava 
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05976/RM1822/90 RM_M 30 Návrh na poskytnutí účelové dotace z rozpočtu 

statutárního města Ostravy v rámci dotačního 

programu fajnOVY prostor 2020 - 2021 

38 

05977/RM1822/90 RM_M 31 Návrh: na úpravu “podmínek Programu                 

na zachování a obnovu kulturních památek              

a významných městských staveb” včetně jejich 

vyhlášení a “Výzvy č. 1 - Městské domy               

a industriální dědictví” pro rok 2021                     

a její vyhlášení 

89 

05978/RM1822/90 RM_M 32 Návrh přijmout darem části nemovitých věci v k.ú. 

Polanka nad Odrou, obec Ostrava 

08 

05979/RM1822/90 RM_M 33 Informace o vyřízení dotazů členů zastupitelstva 

města Mgr. Václava Kubína a Vladimíra Poláka, 

vznesených na 20. zasedání zastupitelstva města 

dne 27.1.2021 

28 

05980/RM1822/90 RM_M 34 Vyřízení podnětu Smaltovny Mišík Hodonín s.r.o. 21 

05981/RM1822/90 RM_M 35 Návrh na záměr města vypůjčit části pozemků        

v k. ú. Zábřeh nad Odrou a k. ú. Moravská Ostrava, 

obec Ostrava, návrh na záměr města pronajmout 

část pozemku v k. ú. Moravská Ostrava, obec 

Ostrava 

08 

05982/RM1822/90 RM_M 36 Návrh na uzavření nájemních smluv na pronájem 

bytu č. 4 a č. 9 v domě na ul. Veleslavínova 

1591/17, Ostrava-Moravská Ostrava 

08 

05983/RM1822/90 RM_M 37 Úprava rozpočtu 07 

05984/RM1822/90 RM_M 38 Návrh na zřízení služebnosti, uzavření smlouvy             

o zřízení služebnosti pro DEKINVEST, investiční 

fond s proměnným základním kapitálem, a.s.                

a návrh na uzavření dohody o zrušení smlouvy        

o zřízení věcného břemene, návrh na zřízení 

věcného břemene a uzavření smlouvy o zřízení 

věcného břemene pro GasNet, s.r.o. 

08 

05985/RM1822/90 RM_M 39 Přehled souhlasů s umístěním sídla společnosti            

v objektech areálu MSIC 

08 

05986/RM1822/90 RM_M 40 Návrh na vydání předchozího souhlasu radou 

města s uzavřením nájemní smlouvy k částem 

pozemků v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

pro městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

08 

05987/RM1822/90 RM_M 41 Návrh na záměr výpůjčky části pozemku v k. ú. 

Hrabová, obec Ostrava Návrh na záměr výpůjčky 

částí pozemků k. ú. Vítkovice, obec Ostrava 

08 

05988/RM1822/90 RM_M 42 Návrh na souhlas se vstupem na pozemky               

ve vlastnictví statutárního města Ostravy za účelem 

provedení průzkumných prací pro společnost 

Panattoni Czech Republic Development s.r.o. 
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05989/RM1822/90 RM_M 43 Objednávka grafické a předtiskové přípravy        

10 čísel měsíčníku Radnice!!! v období březen 

2021 - leden 2022 u společnosti Mattbox.cz s.r.o. 

01 

05990/RM1822/90 RM_M 44 Organizační zabezpečení hodnocení hospodaření  

a činnosti příspěvkových organizací zřízených 

zastupitelstvem města Ostravy za rok 2020 - 

časový harmonogram a složení hodnotících komisí 

07 

05991/RM1822/90 RM_M 45 Plány činnosti příspěvkových organizací v oblasti 

školství na rok 2021 

42 

05992/RM1822/90 RM_M 46 Parkovací objekt DK Poklad, kácení - návrh             

na uzavření Smlouvy o dílo 

05 

05993/RM1822/90 RM_M 47 Dodatek č. 3 ke smlouvě na poskytování veřejně 

dostupné služby elektronických komunikací – 

přístup k síti internetu se spol. OVANET a.s. 

83 

05994/RM1822/90 RM_M 48 Kontrola plnění usnesení rady města za období 

červen, červenec a srpen 2020 

28 

05995/RM1822/90 RM_M 49 Návrh neuzavřít na straně oprávněného smlouvu    

o zřízení služebnosti 

08 

05996/RM1822/90 RM_M 51 Návrh na uzavření smluv v zadávacím řízení             

na veřejnou zakázku “Blok Nové Lauby”, návrh  

na uzavření Dohody a návrh na přijetí závazku 

08 

05997/RM1822/90 RM_M 52 Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů         

do vlastnictví právnické osoby Městská nemocnice 

Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00635162, 

se sídlem Nemocniční 898/20a, 728 80 Ostrava - 

Moravská Ostrava 

40 

05998/RM1822/90 RM_M 53 Schválení Směrnice č. 1/2021 Pravidla                    

pro přípravu a realizaci projektů a aktualizace 

projektových týmů pro významné projekty města 

38 

05999/RM1822/90 RM_M 54 Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce              

s Českým vysokým učením technickým v Praze, 

Fakultou architektury 

26 

06000/RM1822/90 RM_M 55 Návrh nekoupit pozemky v k.ú. Hrabová, obec 

Ostrava 

08 

06001/RM1822/90 RM_M 56 Návrh na záměr města neprodat nemovité věci           

v k.ú. Pustkovec, obec Ostrava 

08 

06002/RM1822/90 RM_M 57 Návrh na záměr města neprodat nemovité věci        

v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 

08 

06003/RM1822/90 RM_M 58 Návrh na uzavření smlouvy o nájmu prostoru 

sloužícího podnikání v budově č. p. 1374 v k. ú. 

Moravská Ostrava, obec Ostrava 

08 

06004/RM1822/90 RM_M 59 Stanovení denní částky za pobyt psa v útulku          

pro psy v Ostravě-Třebovicích 

80 

06005/RM1822/90 RM_M 60 Návrh schválení žádostí o peněžitou pomoc ve výši 

20 000 Kč pro zmírnění dopadů krizového opatření 

v souvislosti s epidemií COVID - 19 - V. kolo 
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06006/RM1822/90 RM_M 61 Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace  

ve výši 800.000 Kč na zajištění a organizaci 

výstavy “Steven Holl & Ostrava: Making 

Architecture” Galerii výtvarného umění v Ostravě, 

p.o. 

01 

06007/RM1822/90 RM_M 62 Návrh na uzavření smlouvy o spolupráci                 

na vybudování a provoz velkokapacitního 

očkovacího místa (VOČM) v Ostravě 

01 

06008/RM1822/90 RM_M 63 Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění              

a doplňuje OZV o nočním klidu 

21 

06009/RM1822/90 RM_M 64 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 

06010/RM1822/90 RM_M 65 Návrh města na výpověď smluvního vztahu, návrh 

prodat a pronajmout nemovité věci, návrh               

na uzavření služebnosti inženýrské sítě, vše v k. ú. 

Moravská Ostrava, obec Ostrava - restaurace 

Spolek 

08 

06011/RM1822/90 RM_M 66 Návrh na uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o koupi 

pozemků, návrh na uzavření Dodatku č. 1               

ke smlouvě o převodu práva zpětné koupě, návrh 

na uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o koupi 

pozemků s dohodou o předkup. právu a zákaz. 

zcizení a zatížení, návrh na zrušení bodu 3) 

usnesení č. 1002/ZM1822/16 ze dne 16. 9. 2020         

a návrh na uzavření smlouvy o částečném 

postoupení smlouvy v SPZ Ostrava - Mošnov 

08 

06012/RM1822/90 RM_MZP 1 Návrh na úpravu platu ředitele příspěvkové 

organizace v oblasti kultury 

32 

06013/RM1822/90 RM_MZP 2 Návrh hodnotící komise na nevyhlášení konkursu 

na pracovní místo ředitele/ředitelky Střediska 

volného času, Ostrava - Zábřeh, p.o. 

31 

06014/RM1822/90 RM_VZ 1 Vystavení objednávky na nákup 20 ks miniPC 

Lenovo vůči spol. KompIT, s.r.o. 

83 

06015/RM1822/90 RM_VZ 2 Vystavení objednávky na nákup 30 ks tiskáren vůči 

spol. KompIT, s.r.o. 

83 

06016/RM1822/90 RM_VZ 4 Veřejná zakázka “Multifunkční parkovací dům           

u MNO - TDS a BOZP”, poř.č. 9/2021 

05 

06017/RM1822/90 RM_VZ 5 Veřejná zakázka “MNO – Výstavba objektu                

s hyperbarickou komorou (PD+AD+IČ)”, poř. č. 

167/2020 

05 

06018/RM1822/90 RM_VZ 6 Návrh na uzavření smluv o centralizovaném 

zadávání 

 

 

90 



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 7/69  
  

06019/RM1822/90 RM_VZ 7 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 

na výměnu 250 m ležatých rozvodů vody v 1.PP 

levého křídla radnice 

84 

06020/RM1822/90 RM_VZ 8 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 

na opravu škod v útulku pro psy po zaplavení 

84 

06021/RM1822/90 RM_VZ 9 Veřejná zakázka “Koncertní hala města Ostravy 

(IG a HG průzkumy)”, poř. č. 005/2021 

05 

06022/RM1822/90 RM_VZ 10 Veřejná zakázka “Zvýšení propustnosti křižovatek 

- rozšíření telematických systémů” 

09 

  
 
Materiály, které byly staženy: 
  

 Materiál 
  

Název zn.předkl. 

  RM_M 50 Žádost o odpuštění dluhu za provedený odtah 

vozidla tovární zn. Ford 

28 

  RM_M 23 Návrh na změnu společenské smlouvy obchodní 

společnosti Koordinátor ODIS s.r.o. 

28 

  RM_VZ 3 Veřejná zakázka “Ostravou na alternativní pohon 

III”, poř. č. 014/2021 

84 
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RM_M 0 
Schválení programu 90. schůze rady města konané dne 23.02.2021 
  
Usnesení číslo: 05947/RM1822/90 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
program 90. schůze rady města konané dne 23.02.2021 

  

 
RM_M 1 
Souhlas se zahájením přípravy projektu a s podáním žádosti                     
o poskytnutí dotace v roce 2021 z podprogramu 117D066 Bytové domy 
bez bariér Ministerstva pro místní rozvoj ČR pro projekt „Přístavba 
výtahové šachty v bytovém domě U Staré elektrárny 8“ 
  
Usnesení číslo: 05948/RM1822/90 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
zahájení přípravy projektu „Přístavba výtahové šachty v bytovém domě U Staré elektrárny 8“      

ke spolufinancování z podprogramu 117D066 Bytové domy bez bariér Ministerstva pro místní 

rozvoj ČR pro rok 2021, dle vyhlášené metodiky dotačního programu, dle důvodové zprávy          

a dle příloh č. 1 a č. 2 předloženého materiálu 

  

2) souhlasí 

  
s podáním žádosti o poskytnutí dotace v roce 2021 z podprogramu 117D066 Bytové domy            

bez bariér Ministerstva pro místní rozvoj ČR pro projekt „Přístavba výtahové šachty v bytovém 

domě U Staré elektrárny 8“, dle vyhlášené metodiky dotačního programu, dle důvodové zprávy  

a dle příloh č. 1 a č. 2 předloženého materiálu 

  

3) žádá 

  
městský obvod Slezská Ostrava 

jako nositele projektu o zajištění veškerých úkonů spojených s přípravou projektu dle bodu 1) 

tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Bc. Richard Vereš, T: 09.04.2021 

 starosta městského obvodu Slezská Ostrava 
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4) žádá 

  
městský obvod Slezská Ostrava 

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

usnesení v souladu s Výzvou k podávání žádosti o poskytnutí dotace v roce 2021 z podprogramu 

117D066 Bytové domy bez bariér Ministerstva pro místní rozvoj, viz příloha č. 1, v případě,          

že rada městského obvodu rozhodně kladně o předložení žádosti o dotaci uvedené v bodě 2) 

tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Bc. Richard Vereš, T: 09.04.2021 

 starosta městského obvodu Slezská Ostrava 

  
 

RM_M 2 
Návrh dohody o ukončení smlouvy o nájmu prostoru sloužícího               
k podnikání v k. ú. Mošnov, obec Mošnov 
  
Usnesení číslo: 05949/RM1822/90 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít dohodu o ukončení smlouvy o nájmu prostoru sloužícího             

k podnikání ev. č. 1717/2019/MJ ze dne 27. 5. 2019 

s nájemcem 

ANIM plus - RS, s.r.o. 

se sídlem: Ohrada 2051, 755 01 Vsetín 

IČO: 253 53 195 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 3 
Návrh na uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemků včetně 
stavby č. p. 3158 vše v k. ú. Martinov ve Slezsku, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 05950/RM1822/90 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na  straně pronajímatele o uzavření nájemní smlouvy  na  pronájem  pozemku  parc. č. 2744  
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- zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Martinov, č. p. 3158, rodinný dům 

a pozemku parc. č. 2745 - zahrada, včetně součástí a příslušenství, vše v k. ú. Martinov           

ve Slezsku, obec Ostrava 

s nájemcem MENS SANA, z.ú. 

se sídlem: Ukrajinská 1533/13, Poruba, 708 00 Ostrava 

IČO: 654 69 003 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 4 
Návrh uzavřít smlouvu o bezúplatném převodu nemovité věci, návrh 
zrušit a vypořádat spoluvlastnictví na nemovité věci, vše v k.ú. Koblov, 
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 05951/RM1822/90 

(zn.předkl.) 
08 

  
k usnesení č. 0952/ZM1822/15 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem uzavřít Smlouvu o bezúplatném převodu nemovité věci dle přílohy č. 2 předloženého 

materiálu s Českou republikou, příslušnost hospodařit s majetkem státu Úřad pro zastupování 

státu ve věcech majetkových, IČO 697 97 111, sídlo Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 

12800 Praha 2, jejímž předmětem je bezúplatné nabytí spoluvlastnického podílu ve výši 1/11  

na pozemku parc.č. 285, k.ú. Koblov, obec Ostrava, o kterém rozhodlo zastupitelstvo města 

svým usnesením č. 0952/ZM1822/15 bodem 2) ze dne 24. 6. 2020 

  

2) souhlasí 

  
s návrhem zrušit a vypořádat spoluvlastnictví na nemovité věci v k.ú. Koblov, obec Ostrava,  

a to na pozemku parc.č. 285 s podílovým spoluvlastníkem XXXX XXXXXXXX, rok narození 

XXXX, bydliště XXXXXXX XXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX 

a s návrhem uzavřít Dohodu o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví dle přílohy č. 3 

předloženého materiálu, a to za podmínky, že před podpisem Dohody o zrušení a vypořádání 

spoluvlastnictví bude statutární město Ostrava vlastníkem spoluvlastnického podílu dle bodu 

1) tohoto usnesení 

  

3) souhlasí 

  
s tím, aby si zastupitelstvo města vyhradilo rozhodnutí označit nově vzniklý pozemek             
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parc.č. 285/1, k.ú. Koblov, obec Ostrava, takto označený dle geometrického plánu                  

č. 1384-175/2020, vyhotoveného pro k.ú. Koblov, obec Ostrava, jakožto majetek svěřený 

městskému obvodu Slezská Ostrava, dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky                  

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

že předmětný pozemek statutární město Ostrava nabude do svého vlastnictví 

  

4) souhlasí 

  
s tím, aby zastupitelstvo města označilo označit nově vzniklý pozemek parc.č. 285/1, k.ú. 

Koblov, obec Ostrava, takto označený dle geometrického plánu                                      

č. 1384-175/2020, vyhotoveného pro k.ú. Koblov, obec Ostrava, jakožto majetek svěřený 

městskému obvodu Slezská Ostrava, dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky                 

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

že předmětný pozemek statutární město Ostrava nabude do svého vlastnictví 

  

5) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

předložit návrh dle bodu 1) až 4) tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 03.03.2021 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 5 
Příprava a podání žádostí “Obec přátelská rodině” a “Obec přátelská 
seniorům” 
  
Usnesení číslo: 05952/RM1822/90 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s přípravou projektu a podáním žádosti o dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR           

pro projekt “Obec přátelská rodině” 

  

2) souhlasí 

  
s přípravou projektu a podáním žádosti o dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR          

pro projekt “Obec přátelská seniorům” 

  

3) žádá 
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městský obvod Ostrava-Jih 

o zajištění veškerých úkonů spojených s přípravou projektů a předložením žádostí o dotaci             

a všech jejich příloh pro projekty dle bodu 1) a 2)  tohoto usnesení v souladu s podmínkami 

soutěže Ministerstva práce a sociální věcí ČR v případě, že rada městského obvodu rozhodne 

kladně o předložení žádostí o dotaci uvedených v bodě 1) a 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Bc. Martin Bednář, T: 01.03.2021 

 starosta městského obvodu Ostrava - Jih 

  
4) žádá 

  
městský obvod Ostrava-Jih 

o zajištění spolufinancování a předfinancování projektů uvedených v bodě 1) a 2) v rámci 

specifikace nároků na rozpočet městského obvodu Ostrava-Jih dle přílohy č. 1) a č. 2)  tohoto 

usnesení 

  

 Vyřizuje: Bc. Martin Bednář, T: 01.07.2021 

 starosta městského obvodu Ostrava - Jih 

  
 

RM_M 6 
Schválení přípravy a podání žádosti o podporu z Ministerstva životního 
prostředí ČR, v rámci Operačního programu Životní prostředí, výzva            
č. 05_20_144 pod názvem MŽP_144. výzva, PO 1, SC 1.3, průběžná,            
na realizaci akce “Zelené střechy - zastávky MHD” 
  
Usnesení číslo: 05953/RM1822/90 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s přípravou projektu a s podáním žádosti o dotaci na projekt “Zelené střechy - zastávky MHD”  

z Ministerstva životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí, výzvy  

č. 05_20_144 pod názvem MŽP_144. výzva, PO 1, SC 1.3, průběžná 

  

2) žádá 

  
městský obvod Radvanice a Bartovice 

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

a všech jejich příloh pro projekt dle bodu 1) tohoto usnesení, v souladu s podmínkami 

Operačního programu Životní prostředí, výzvy č. 05_20_144. pod názvem MŽP_144. výzva,  

PO 1, SC 1.3, průběžná, v případě, že rada městského obvodu rozhodne kladně o předložení 

žádosti o dotaci uvedené v bodu 1) tohoto usnesení 
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 Vyřizuje: Bc. Aleš Boháč, MBA, T: 01.03.2021 

 starosta městského obvodu Radvanice a Bartovice 

  
 

RM_M 7 
Plnění závazků dohody o spolupráci 
  
Usnesení číslo: 05954/RM1822/90 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
Hodnotící zprávu o plnění závazků stanovených v Dohodě o spolupráci stran v oblasti životního 

prostředí se zaměřením na omezování znečišťování ovzduší, která byla uzavřena                   

mezi statutárním městem Ostrava a OKK Koksovny, a.s., IČO: 476 75 829, se sídlem             

Koksární 112, 702 24 Ostrava   

  

 
RM_M 8 
Poskytnutí bezúročných zápůjček za účelem předfinancování výdajů  
na pořízení kotlů v rámci dotačního programu “Kotlíkové dotace            
v Moravskoslezském kraji - 3. výzva” 
  
Usnesení číslo: 05955/RM1822/90 

(zn.předkl.) 
80 

  
k usnesení č. 01607/RM1822/25 
k usnesení č. 0421/ZM1822/7 
k usnesení č. 01978/RM1822/29 
k usnesení č. 02183/RM1822/32 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí bezúročných zápůjček v celkové výši 330 000 Kč fyzickým osobám 

uvedeným ve smlouvách v přílohách č. 1 a 2 předloženého materiálu za účelem předfinancování 

výdajů na pořízení nových zdrojů vytápění v rámci dotačního programu “Kotlíkové dotace          

v Moravskoslezském kraji - 3. výzva” a o uzavření příslušných smluv o zápůjčkách dle příloh    

č. 1 a 2 předloženého materiálu mezi statutárním městem Ostrava a shora uvedenými fyzickými 

osobami 

  

2) ukládá 
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náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové 

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

  

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

 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 

  
 

RM_M 9 
Schválení Cílů systému environmentálního managementu na Magistrátu 
města Ostravy 2021 
  
Usnesení číslo: 05956/RM1822/90 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
environmentální cíle systému environmentálního managementu na Magistrátu města Ostravy 

2021 dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 10 
Návrh na zřízení služebností a uzavření smlouvy o zřízení služebností 
  
Usnesení číslo: 05957/RM1822/90 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně vlastníka, zřídit služebnosti a uzavřít smlouvu o zřízení služebností, a to: 

- služebnost vodovodní přípojky vč. vodoměrné šachtice, kanalizační přípojky a užívání 

pozemku pro přístup a příjezd k pozemkům parc. č. 2097/1, parc. č. 2097/2, oba v k. ú. Poruba, 

obec Ostrava, 

- služebnost vodovodní přípojky vč. vodoměrné šachtice a užívání pozemku pro přístup a příjezd 

k pozemkům parc. č. 2095/3, parc. č. 2095/4, oba v k. ú. Poruba, obec Ostrava, 

k pozemku: 

parc. č. 2953/5 – ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k. ú. Poruba, obec Ostrava, 

s oprávněným: 
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Ing. XXXXX XXXXý, rok narození 19XX 

bydliště XXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXa, 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 11 
Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Hrušov a v k.ú. 
Slezská Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 05958/RM1822/90 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat části nemovité věci, a to pozemku parc.č. 8, v k.ú. Hrušov, 

obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, nesvěřený městskému obvodu Slezská 

Ostrava, tj. část o výměře cca 25 m2 a část o výměře cca 18 m2 vše dle zákresu, 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 nemovitou věc, a to: 

- pozemek parc.č. 4009, v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města 

Ostrava, svěřený městskému obvodu Slezská Ostrava 

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

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 03.03.2021 

 vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 12 
Návrh na souhlas s umístěním stavby a uzavření smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti v pozemcích ve vlastnictví statutárního 
města Ostravy pro CETIN a.s. a pro OVANET a.s. 
  
Usnesení číslo: 05959/RM1822/90 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě v pozemku 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

- parc. č. 884/50 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

vše v k. ú. Stará Plesná, obec Ostrava, pro: 

CETIN a.s. 

se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, 

IČO: 04084063 

v rámci stavby”11010-097460 FTTH - RD Stará Plesná _FTTH” 

dle situačních výkresů, které jsou přílohami č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
na straně vlastníka uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti podzemního 

komunikačního vedení veřejné komunikační sítě k pozemku: 

- parc. č. 884/50 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

vše v k. ú. Stará Plesná, obec Ostrava, s budoucím oprávněným: 

CETIN a.s. 

se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, 

IČO: 04084063 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

3) souhlasí 

  
s umístěním podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě v pozemcích 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

- parc. č. 798/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

- parc. č. 798/2 - ostatní plocha, dráha, 
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- parc. č. 798/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

- parc. č. 796/9 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

- parc. č. 936/10 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

všechny v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava, pro: 

OVANET a.s. 

se sídlem Hájkova 1100/13, Přívoz, 702 00 Ostrava 

IČO: 25857568 

v rámci stavby ”Optická připojení podchod zastávka Dřevoprodej” 

dle situačních výkresů, které jsou přílohami č. 6 předloženého materiálu 

  

4) rozhodla 

  
na straně vlastníka uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti podzemního 

komunikačního vedení veřejné komunikační sítě k pozemkům: 

- parc. č. 798/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

- parc. č. 798/2 - ostatní plocha, dráha, 

- parc. č. 798/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

- parc. č. 796/9 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

- parc. č. 936/10 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

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

OVANET a.s. 

se sídlem Hájkova 1100/13, Přívoz, 702 00 Ostrava 

IČO: 25857568 

dle přílohy č. 8 předloženého materiálu 

  

5) souhlasí 

  
s umístěním podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě v pozemcích 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

- parc. č. 1849/5  - orná půda, 

- parc. č. 1849/4  - orná půda, 

- parc. č. 1818/44 - orná půda, 

všechny v k. ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava, pro: 

CETIN a.s. 

se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9 

IČO: 04084063 
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v rámci stavby”11010-096328 RVDSL2013_M_T_OSPE33-OSPE1HR_OK” 

dle situačních výkresů, které jsou přílohami č. 10 předloženého materiálu 

  

6) rozhodla 

  
na straně vlastníka uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti podzemního 

komunikačního vedení veřejné komunikační sítě k pozemkům: 

- parc. č. 1849/5  - orná půda, 

- parc. č. 1849/4  - orná půda, 

- parc. č. 1818/44 - orná půda, 

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

CETIN a.s. 

se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9 

IČO: 04084063 

dle přílohy č. 12 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 13 
Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava za měsíc leden 2021 
  
Usnesení číslo: 05960/RM1822/90 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
informaci o stavu veřejného pořádku za měsíc leden 2021 

  

 
RM_M 14 
Návrh na připojení objektu na Pult centralizované ochrany Městské 
policie Ostrava 
  
Usnesení číslo: 05961/RM1822/90 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
připojení budovy společnosti OVANET, a.s. na ulici Hájkova 1100/13, Ostrava-Přívoz  na Pult 

centralizované ochrany Městské policie Ostrava 
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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 15 
Návrh na souhlas s umístěním mobilního bezpečnostního oplocení           
do pozemků ve vlastnictví SMO pro Laserové léčebné centrum, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 05962/RM1822/90 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
v souladu s ustanovením § 184a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů s umístěním mobilního bezpečnostního oplocení 

do částí pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 155 - zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště, 

parc. č. 156 - zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště, 

parc. č. 159/1 - ostatní plocha, jiná plocha, 

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

pro: 

Laserové léčebné centrum, s.r.o. 

se sídlem Velká 3051/17, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

IČO 258 46 426 

v rámci realizace záchranného archeologického výzkumu, dle situačního výkresu, který je 

přílohou č. 1/2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 16 
Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a doplňuje obecně 
závazná vyhláška č. 21/2019 o místním poplatku z pobytu, ve znění 
obecně závazné vyhlášky č. 6/2020 
  
Usnesení číslo: 05963/RM1822/90 

(zn.předkl.) 
07 
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Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

vydat obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 21/2019 

o  místním poplatku z pobytu, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 6/2020,  dle  přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 03.03.2021 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 17 
Návrh na souhlas s umístěním stavby a uzavření smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti v pozemcích ve vlastnictví statutárního 
města Ostravy pro CETIN a. s. 
  
Usnesení číslo: 05964/RM1822/90 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě v pozemcích          

ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 2634/6 - ostatní plocha, zeleň, 

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

parc. č. 2634/37 - ostatní plocha, jiná plocha 

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

CETIN a.s. 

se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9 

IČO: 04084063 

v rámci stavby ”VPIC OS, Moravskoslezská vědecká knihovna” 

dle situačních výkresů, které jsou přílohami č. 2/1 a č. 2/2 předloženého materiálu 
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2) rozhodla 

  
na straně vlastníka uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti podzemního 

komunikačního vedení veřejné komunikační sítě k pozemkům: 

parc. č. 2634/6 - ostatní plocha, zeleň, 

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

parc. č. 2634/37 - ostatní plocha, jiná plocha 

vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, s budoucím oprávněným: 

CETIN a.s. 

se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9 

IČO: 04084063 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 18 
Návrh na uzavření Smlouvy s ČR - Hasičským záchranným sborem 
Moravskoslezského kraje 
  
Usnesení číslo: 05965/RM1822/90 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření ”Smlouvy” o společném užívání nemovitostí nacházejících se v areálu bývalých 

kasáren Hranečník: 

- stavby bez čp/če, jiná stavba (vrátnice), jež je součástí pozemku parc. č. 4168/26, v k. ú. 

Slezská Ostrava, obec Ostrava, 

- stavby bez čp/če, jiná stavba (služebna), jež je součástí pozemku parc. č. 4268/21, v k. ú. 

Slezská Ostrava, obec Ostrava, 

- části pozemku parc. č. 4168/2, v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

s  ČR - Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje 

se sídlem Výškovická 2995/40, 700 30 Ostrava - Zábřeh 

IČO: 708 84 561 
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RM_M 19 
Návrh na přípravu a podání žádosti do programu OZO Ostrava “Myslíme 
i na vás, senioři!” 
  
Usnesení číslo: 05966/RM1822/90 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
zahájením přípravy a podáním žádosti o dotaci do programu OZO “Myslíme i na vás, senioři!” 

dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) žádá 

  
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

jako nositele projektu o zajištění veškerých úkonů spojených s přípravou projektu a předložením 

žádosti o dotaci pod názvem “MOaP a OZO myslí na seniory 2021” a všech jejich příloh           

dle bodu 1) tohoto usnesení v souladu s podmínkami programu OZO Ostrava “Myslíme i na vás, 

senioři!” 

  

3) žádá 

  
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

o zajištění předfinancování projektu uvedeného v bodě 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Zuzana Ožanová, T: 31.12.2021 

 starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  
 

RM_M 20 
Schválení změny Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt “5.1a - 
Energetické úspory - ZŠO, Gebauerova, odloučené pracoviště Ibsenova 
36” a “5.1b - Energetické úspory - ZŠO, Gebauerova, odloučené 
pracoviště Ibsenova 36” 
  
Usnesení číslo: 05967/RM1822/90 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č.: 02637/RM1822/39 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 
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se změnou rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt “5.1a - Energetické úspory - ZŠO, 

Gebauerova, odloučené pracoviště Ibsenova 36” a “5.1b - Energetické úspory - ZŠO, 

Gebauerova, odloučené pracoviště Ibsenova 36” dle podmínek poskytovatele podpory, kterým 

je Ministerstvo životního prostředí ČR dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu 

  

2) žádá 

  
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

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

usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Zuzana Ožanová, T: 30.04.2022 

 starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  
 

RM_M 21 
Návrh na uzavření smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání       
v k. ú. Mošnov, obec Mošnov 
  
Usnesení číslo: 05968/RM1822/90 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně pronajímatele o uzavření smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání                 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

celková výměra 176,77 m2
 

s nájemcem MANGONETO s.r.o. 

se sídlem: Hukovice 71, 742 13 Bartošovice 

IČO: 093 41 510 
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na dobu neurčitou, a to ode dne 1. 3. 2021, za nájemné ve výši 141 416 Kč/rok 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 22 
Objednávka dodávky monitoringu médií pro statutární město Ostrava           
v období březen 2021 - únor 2023 
  
Usnesení číslo: 05969/RM1822/90 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
vystavení objednávky na dodávku monitoringu médií pro statutární město Ostrava v období 

1.3.2021 - 28.2.2023 u společnosti Newton Media, a. s., se sídlem Na Pankráci 1683/127,         

140 00  Praha 4, IČO 28168356, v rozsahu dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

2) pověřuje 

  
vedoucího odboru kancelář primátora 

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

dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Bc. Michal Bayer, T: 01.03.2021 

 vedoucí odboru kancelář primátora 

  
 

RM_M 24 
Návrh na předání vodohospodářského majetku do nájmu spol. 
Ostravské vodárny a kanalizace a.s. a záměr pronájmu 
  
Usnesení číslo: 05970/RM1822/90 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o předání vodohospodářského majetku ve vlastnictví statutárního města Ostrava v celkové 

pořizovací ceně 10.778.898,72  Kč v rámci Koncesní smlouvy ev. č. 05691/2000/LPO ze dne 

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

a.s. 

 

 



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 25/69  
  

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

10.211.538,72 Kč 

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

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

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

22. 10. 2020 a vybudována v rámci stavby “Rekonstrukce kanalizace v ul. 1. máje u plynojemu 

MAN”, ORG 7359. 

II. Dlouhodobý drobný hmotný majetek v celkové pořizovací ceně 567.360,00 Kč, 

statutární město Ostrava nabylo kupní smlouvou ev. č. 0034/2021/MJ/VZKÚ                     

od společnosti Water & Heat Systems, s.r.o. -  č. dokladu 210047 ze dne 25. 1. 2021 - 

vodoměry 255 ks. 

  

2) rozhodla 

  
o záměru statutárního města Ostrava pronajmout vodohospodářskou stavbu ve vlastnictví 

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

I. Dokončené investiční akce statutárního města Ostrava 

- Kanalizace splašková DN 300 včetně 4 kusů kanalizačních šachet DN 1000 celkové délky 

125,39 m uložená v pozemcích parc. č. 614/10, parc. č. 614/22, parc. č. 614/21, parc. č. 645/4, 

parc. č. 645/2 vše v k. ú. Michálkovice, obec Ostrava. Stavba byla vybudována na základě 

povolení o užívání stavby vodního díla rozhodnutím č. 459/20/VH ze dne 4. 7. 2020. 

  

3) svěřuje 

  
pravomoc Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím vedoucího odboru majetkového 

podepsal předávací protokoly dle bodu 1) návrhu usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 25.02.2021 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 25 
Předchozí souhlas rady města k nabytí nemovitosti do majetku města 
  
Usnesení číslo: 05971/RM1822/90 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
1) vydává 

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

Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, k nabytí: 
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• podílu ve výši id 1/3 na pozemku parc.č. 1815 v k. ú. Kunčičky, pro městský obvod Slezská 

Ostrava. 

  

 
RM_M 26 
Návrh dodatku č.7 ke Smlouvě na poskytování služeb elektronických 
komunikací č. 0153/2011/IT se společností OVANET a.s. 
  
Usnesení číslo: 05972/RM1822/90 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření dodatku č.7 ke Smlouvě na poskytování služeb elektronických komunikací            

ev. č. 0153/2011/IT se společností OVANET a.s. se sídlem Hájkova 1100/13, Ostrava,            

Přívoz, 702 00, IČO: 25857568 dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 27 
Návrh na uzavření “Smlouvy o zřízení služebnosti” v souvislosti             
se stavbou “Rekonstrukce VO lesopark Bělský les” 
  
Usnesení číslo: 05973/RM1822/90 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

Bělský les” mezi vlastníkem: 

AKORD & POKLAD, s.r.o. 

náměstí SNP 1, 700 30 Ostrava-Zábřeh 

IČO: 47973145 

a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 
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RM_M 28 
Návrh na souhlas s umístěním vedení VN, NN včetně pilíře a uzavření 
dodatku č.1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene  
k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy, pro ČEZ 
Distribuce, a.s. 
  
Usnesení číslo: 05974/RM1822/90 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV, podzemního kabelového vedení 3x NN 

0,4 kV, nadzemního vedení VN 22 kV včetně 1 ks pilíře na pozemcích ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy: 

parc. č. 1752/21 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 1752/23 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 1752/24 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k. ú. Hrabová, obec Ostrava, pro:  

  

ČEZ Distribuce, a.s. 

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

v rámci stavby “Ostrava 1889/12, Le Quangová, DTS, VN, NN” 

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

  

2) rozhodla 

  
na straně vlastníka uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene evid. č. 3356/2018/MJ ze dne 4. 10. 2018, s  budoucím oprávněným: 

ČEZ Distribuce, a.s. 

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

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 29 
Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k. ú. Bartovice a v k. ú. 
Radvanice, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 05975/RM1822/90 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 
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s návrhem na záměr města prodat pozemek v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, a to: 

- pozemek parc. č. 289/3 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Radvanice a Bartovice 

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 30 
Návrh na poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města 
Ostravy v rámci dotačního programu fajnOVY prostor 2020 - 2021 
  
Usnesení číslo: 05976/RM1822/90 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
- s návrhem na poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy v rámci 

dotačního programu fajnOVY prostor dle přílohy č. 3 a důvodové zprávy předloženého 

materiálu 

- s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace mezi statutárním městem 

Ostrava a žadatelem o dotaci dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

- rozhodnout o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy v rámci 

dotačního programu fajnOVY prostor dle přílohy č. 3 a důvodové zprávy předloženého 

materiálu 

- rozhodnout o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace mezi statutárním 

městem Ostrava a žadatelem o dotaci dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 
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3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

snižují běžné výdaje 

ORJ 300, § 3745, pol. 5901    o 40 tis. Kč 

 

zvyšují se účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám 

ORJ 300, § 3745, pol. 5493    o  40 tis. Kč   

  

4) ukládá 

  
náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové 

předložit zastupitelstvu města návrh dle bodů 2) a 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 03.03.2021 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
 

RM_M 31 
Návrh: na úpravu “podmínek Programu na zachování a obnovu 
kulturních památek a významných městských staveb” včetně jejich 
vyhlášení a “Výzvy č. 1 - Městské domy a industriální dědictví” pro rok 
2021 a její vyhlášení 
  
Usnesení číslo: 05977/RM1822/90 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit úpravu podmínek Programu na zachování a obnovu kulturních památek a významných 

městských staveb - dle přílohy č. 3 předloženého materiálu Výzvu č. 1 - Městské domy           

a industriální dědictví  

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o vyhlášení podmínek Programu na zachování a obnovu kulturních památek           

a významných městských staveb - dle přílohy č. 3 předloženého materiálu  
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3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit Výzvu č. 1 - Městské domy a industriální dědictví - dle přílohy č. 4 předloženého 

materiálu 

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o vyhlášení Výzvy č. 1 - Městské domy  industriální dědictví - dle přílohy č. 4 

předloženého materiálu 

  

5) ukládá 

  
náměstkyni primátora Mgr. Zuzaně Bajgarové 

předložit zastupitelstvu města ke schválení bod 1) a 3) tohoto usnesení a k rozhodnutí bod 2)        

a 4)  tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. arch. Cyril Vltavský, MPA, T: 03.03.2021 

 vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu 

  
 

RM_M 32 
Návrh přijmout darem části nemovitých věci v k.ú. Polanka nad Odrou, 
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 05978/RM1822/90 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem přijmout darem části nemovitých věcí v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava,  a to: 

- část pozemku parc.č. 452/1, o výměře cca 49 m2, 

- část pozemku parc.č. 452/2, o výměře cca 3 m2, 

- část pozemku parc.č. 452/3, o výměře cca 1 m2, 

- část pozemku parc.č. 461, o výměře cca 198 m2 

od vlastníka Moravskoslezský kraj, IČO 708 90 692, sídlo ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava, 

hospodaření se svěřeným majetkem kraje Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková 

organizace, IČO 000 95 711, sídlo Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava 

 



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 31/69  
  

a s návrhem uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě darovací - dle přílohy č. 2 předloženého 

materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 03.03.2021 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 33 
Informace o vyřízení dotazů členů zastupitelstva města Mgr. Václava 
Kubína a Vladimíra Poláka, vznesených na 20. zasedání zastupitelstva 
města dne 27.1.2021 
  
Usnesení číslo: 05979/RM1822/90 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) bere na vědomí 

  
informaci o vyřízení dotazů členů zastupitelstva města Mgr. Václava Kubína a Vladimíra 

Poláka, vznesených na 20. zasedání zastupitelstva města dne 27.1.2021 

  

2) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

předložit zastupitelstvu města informaci dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, MPA, T: 03.03.2021 

 vedoucí odboru legislativního a právního 

  
 

RM_M 34 
Vyřízení podnětu Smaltovny Mišík Hodonín s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 05980/RM1822/90 

(zn.předkl.) 
21 

  
Rada města 

  
1) bere na vědomí 
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vyřízení podnětu Smaltovny Mišík Hodonín s.r. o. dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
primátorovi města Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

předložit materiál dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu města 

  

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

 vedoucí odboru vnitřních věcí 

  
 

RM_M 35 
Návrh na záměr města vypůjčit části pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou  
a k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, návrh na záměr města 
pronajmout část pozemku v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 05981/RM1822/90 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

- p. p. č. 612/18 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1084 m2, 

- p. p. č. 654/153 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 156 m2, 

dle zákresu ve snímcích, které jsou přílohou č. 1/1 předloženého materiálu a zároveň si 

vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

2) rozhodla 

  
o záměru města vypůjčit části pozemků v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, a to: 

- parc. č. 1294/8 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 6 m2, 

- parc. č. 1310/2 - zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště o výměře 2,5 m2, 

- parc. č. 1310/15 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 0,1 m2, 

- parc. č. 1310/30 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 2 m2, 

dle zákresu ve snímcích, které jsou přílohou č. 2/1 předloženého materiálu a zároveň                   

si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

3) rozhodla 
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o záměru města pronajmout část pozemku parc. č. 3550/22 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 

9 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 3/1 

předloženého materiálu a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
RM_M 36 
Návrh na uzavření nájemních smluv na pronájem bytu č. 4 a č. 9 v domě 
na ul. Veleslavínova 1591/17, Ostrava-Moravská Ostrava 
  
Usnesení číslo: 05982/RM1822/90 

(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 smlouvy na pronájem bytů          

v intenci těchto podmínek, a to v domě č. p. 1591, který je součástí pozemku, parc. č. 845/3, 

zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, na ul. Veleslavínova č. or. 17, 

Ostrava-Moravská Ostrava, a to na dobu určitou od 1. 3. 2021 do 28. 2. 2022 s prolongací, s níže 

uvedenými žadateli a výší nájemného za m2 započitatelné podlahové plochy bytu 

Byt č. 4 (H 2.1.) o velikosti 2+kk 

ŠXXXXXX AXXXXX, 

rok narození XXXX, trvale bytem XXXXXX XXX XXX XX XXXXXXX XXX XXXXXX 

s výší nájemného 123,- Kč/m2 započitatelné podlahové plochy bytu/měsíc 

Byt č. 9 (H 3.3.) o velikosti 3+kk 

DXXXX TXXXX, 

rok narození XXXX, trvale bytem XXXXXXX XXXXXXX XXX XX 

XXXXXXXXXXXXXXX 

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

dle důvodové zprávy a přílohy č. 2/1 a 2/2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 37 
Úprava rozpočtu 
  
Usnesení číslo: 05983/RM1822/90 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 
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1) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

- nedaňové příjmy 

na§ 2219, pol. 2132, ORJ 100 o 400 tis. Kč (C.3.) 

- kapitálové příjmy 

na § 3639, pol. 3111, ORJ 137 o 3 995 tis. Kč (C.1.) 

- běžné výdaje 

na § 6399, pol. 5362, ORJ 120 o 3 995 tis. Kč (C.1.) 

(C.4.) na ORJ 270, § 5311, pol. 5133 o 160 tis. Kč 

                                            pol. 5194 o 150 tis. Kč 

(C.3.) na ORJ 100, § 2219, pol. 5169 o 200 tis. Kč 

                               § 2212, pol. 5166 o 200 tis. Kč 

- kapitálové výdaje 

na § 3326, pol. 6121, ORJ 230, org. 8270 o 2 178 tis. Kč (C.2.) 

na § 3699, pol. 6121, ORJ 230, org. 8273 o 393 tis. Kč (C.5.) 

- neinvestiční transfery 

na § 3429, pol. 5213, ÚZ 1010, ORJ 190 o 120 tis. Kč (C.6.) 

s n i ž u j í 

- běžné výdaje 

(C.4.) na ORJ 270, § 5311, pol. 5132 o 160 tis. Kč 

                                            pol. 5139 o 150 tis. Kč 

- kapitálové výdaje 

na § 3326, pol. 6121, ORJ 210, org. 8270 o 2 178 tis. Kč (C.2.) 

(C.5.) na ORJ 230, § 2271, pol. 6121, org. 5055 o 363 tis. Kč 

                               § 6409, pol. 6901 o 30 tis. Kč 

- neinvestiční transfery 

na § 3429, pol. 5331, ÚZ 1010, ORJ 190 o 120 tis. Kč (C.6.) 

  

2) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření 
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 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 26.02.2021 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 38 
Návrh na zřízení služebnosti, uzavření smlouvy o zřízení služebnosti  
pro DEKINVEST, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. 
a návrh na uzavření dohody o zrušení smlouvy o zřízení věcného 
břemene, návrh na zřízení věcného břemene a uzavření smlouvy               
o zřízení věcného břemene pro GasNet, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 05984/RM1822/90 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně vlastníka zřídit služebnost a uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti kanalizační přípojky 

a vodovodní přípojky v pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 200/8 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

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

DEKINVEST, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. 

se sídlem Praha 10, Tiskařská 257/10, PSČ  108 00 

IČO 247 95 020 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
na straně vlastníka uzavřít Dohodu o zrušení smlouvy o zřízení věcného břemene evid. č. 

3356/2019/MJ ze dne 25. 11. 2019, s oprávněným: 

GasNet, s.r.o. 

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

IČO 272 95 567 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

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

plynovodu a NTL plynovodu v pozemcích ve vlastnictví statuárního města Ostravy: 

parc. č. 570/66 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 
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parc. č. 570/67 – ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 1441/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 2825 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 2968/52 – ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 3076/1 – ostatní plocha, silnice, 

parc. č. 3077/1 – ostatní plocha, silnice, 

parc. č. 3078/9 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 3078/12 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 3142/2 – ostatní plocha, dráha, 

parc. č. 3142/13 – ostatní plocha, dráha, 

parc. č. 3142/15 – ostatní plocha, dráha, 

parc. č. 3150/1 – ostatní plocha, dráha, 

parc. č. 3165 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 3166/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 3410 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 3460/3– ostatní plocha, neplodná půda, 

parc. č. 3461/28 – ostatní plocha, zeleň, 

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

GasNet, s.r.o. 

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

IČO 272 95 567 

dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 39 
Přehled souhlasů s umístěním sídla společnosti v objektech            
areálu MSIC 
  
Usnesení číslo: 05985/RM1822/90 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) bere na vědomí 

  
informaci o udělených souhlasech s umístěním sídla společnosti do nemovitosti v areálu 

Moravskoslezského inovačního centra Ostrava, a.s. (MSIC), za 2. pololetí roku 2020 (období  

od 1. 7. 2020 do 31. 12. 2020), v rozsahu dle důvodové zprávy předloženého materiálu 
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RM_M 40 
Návrh na vydání předchozího souhlasu radou města s uzavřením 
nájemní smlouvy k částem pozemků v k. ú. Moravská Ostrava, obec 
Ostrava pro městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 
  
Usnesení číslo: 05986/RM1822/90 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) vydává 

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

729 29 Ostrava 

 

předchozí souhlas  s uzavřením nájemní smlouvy s dohodou o provozování veřejných WC  

na část pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřené tomuto městskému obvodu 

za podmínky, že nájemní smlouva bude obsahovat povinnost údržby objektu, provádění řádné 

správy objektu a dodržování veřejného pořádku v okolí objektu, a to: 

 

- na část pozemku parc. č. 1000, ost. plocha - ost. komunikace, o výměře 13 m2 

- na část pozemku parc. č. 1036/1, ost. plocha - zeleň, nemovitá kulturní památka, o výměře  

387 m2 

 

oba v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (Komenského sady) 

 

se společností 

KAFE V PARKU s.r.o. 

se sídlem: U Staré elektrárny 291/11, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava 

IČO: 258 18 732 

za účelem umístění a realizace stavby - kavárny včetně příslušenství, na dobu určitou 25 let, 

a to v souladu s ustanovením čl. 7 odst. (9) písmene u) bodu 4 a bodu 5 Obecně závazné 

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

  

 
RM_M 41 
Návrh na záměr výpůjčky části pozemku v k. ú. Hrabová, obec Ostrava 
Návrh na záměr výpůjčky částí pozemků k. ú. Vítkovice, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 05987/RM1822/90 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru výpůjčky části pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostrava, parc. č. 3004/9, ost. 

plocha - jiná plocha, o výměře 47 m2, v k. ú. Hrabová, obec Ostrava, 
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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 výpůjčky části pozemků a pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostrava, a to: 

- části pozemku parc. č. 1189/11, ost. plocha - silnice, o výměře 13 m2, 

- části pozemku parc. č. 1189/22, ost. plocha - silnice, o výměře 220 m2, 

- části pozemku parc. č. 1189/23, ost. plocha - dráha, o výměře 57 m2, 

- části pozemku parc. č. 1189/26, ost. plocha - ost. komunikace, o výměře 9 m2, 

- části pozemku parc. č. 1189/35, ost. plocha - silnice, o výměře 690 m2, 

- části pozemku parc. č. 1189/38, ost. plocha - silnice, o výměře 89 m2, 

- pozemku parc. č. 1189/39, ost. plocha - ost. komunikace, 

- pozemku parc. č. 1189/40, ost. plocha - ost. komunikace, 

vše 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 42 
Návrh na souhlas se vstupem na pozemky ve vlastnictví statutárního 
města Ostravy za účelem provedení průzkumných prací pro společnost 
Panattoni Czech Republic Development s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 05988/RM1822/90 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se vstupem na pozemky ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

- pozemek p.p.č. 822/4 ostat. plocha, jiná plocha 

- pozemek p.p.č. 855/1 ostat. plocha, manipulační plocha  

- pozemek p.p.č. 855/8 ostat. plocha, manipulační plocha 

- pozemek p.p.č. 1239/3 ostat. plocha, neplodná půda 

- pozemek p.p.č. 1239/23 ostat. plocha, neplodná půda 

- pozemek p.p.č. 1239/25 ostat. plocha, neplodná půda 

- pozemek p.p.č. 1239/26 ostat. plocha, neplodná půda 

- pozemek p.p.č. 1239/27 ostat. plocha, neplodná půda 

- pozemek p.p.č. 1239/28 ostat. plocha, neplodná půda 

- pozemek p.p.č. 1239/29 ostat. plocha, neplodná půda 

- pozemek p.p.č. 1444 ostat. plocha, jiná plocha 

- pozemek p.p.č. 1446 ostat. plocha, jiná plocha 

- pozemek p.p.č. 1449 ostat. plocha, jiná plocha 

- pozemek p.p.č. 1450 ostat. plocha, jiná plocha 
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- pozemek p.p.č. 2093/74 ostat. plocha, manipulační plocha  

vše v k. ú. Mošnov, obec Mošnov 

za účelem provedení průzkumných prací, které jsou součástí ekologického auditu - fáze II 

průzkum znečištění pro: 

investora stavby 

Panattoni Czech Republic Development s.r.o. 

se sídlem: V celnici 1034/6, Nové Město, 110 00 Praha 1 

IČO: 28190882, pro: 

ENACON s.r.o. 

se sídlem: Na holém vrchu 708/3, 143 00 Praha 4 

IČO: 26494931 

  

 
RM_M 43 
Objednávka grafické a předtiskové přípravy 10 čísel měsíčníku 
Radnice!!! v období březen 2021 - leden 2022 u společnosti Mattbox.cz 
s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 05989/RM1822/90 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
vystavení objednávky na grafickou a předtiskovou přípravu 10 čísel měsíčníku Radnice!!!           

v období 1.3.2021 - 31.1.2022 u společnosti Mattbox.cz s.r.o., se sídlem Dvořákova 1041/15, 

702 00  Ostrava-Moravská Ostrava, IČO 01612727, v rozsahu dle důvodové zprávy 

předloženého materiálu 

  

2) pověřuje 

  
vedoucího odboru kancelář primátora 

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

dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Bc. Michal Bayer, T: 01.03.2021 

 vedoucí odboru kancelář primátora 
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RM_M 44 
Organizační zabezpečení hodnocení hospodaření a činnosti 
příspěvkových organizací zřízených zastupitelstvem města Ostravy         
za rok 2020 - časový harmonogram a složení hodnotících komisí 
  
Usnesení číslo: 05990/RM1822/90 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
časový harmonogram konání komisí hodnotících hospodaření a činnost příspěvkových 

organizací zřízených zastupitelstvem města Ostravy za rok 2020 dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

2) souhlasí 

  
se složením hodnotících komisí dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 45 
Plány činnosti příspěvkových organizací v oblasti školství na rok 2021 
  
Usnesení číslo: 05991/RM1822/90 

(zn.předkl.) 
42 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
plány činnosti příspěvkových organizací v oblasti školství na rok 2021 dle příloh č. 1 - 4 

předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
ředitelům příspěvkových organizací 

zabezpečit realizaci úkolů stanovených v plánech činnosti příspěvkových organizací v oblasti 

školství na rok 2021 

  

 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 28.02.2021 

 vedoucí odboru školství a sportu 
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RM_M 46 
Parkovací objekt DK Poklad, kácení - návrh na uzavření Smlouvy o dílo 
  
Usnesení číslo: 05992/RM1822/90 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy  o dílo „Parkovací objekt, kácení“ se zhotovitelem: 

Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o., se sídlem Antonína Brože 3124/2, 700 30 

Ostrava, IČO:  25816977 

za cenu nejvýše přípustnou 276.416,34 Kč bez DPH dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 47 
Dodatek č. 3 ke smlouvě na poskytování veřejně dostupné služby 
elektronických komunikací – přístup k síti internetu se spol.           
OVANET a.s. 
  
Usnesení číslo: 05993/RM1822/90 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č.3 ke smlouvě na poskytování služeb elektronických komunikací,           

ev. č. 2194/2009/IT, ze dne 29. 7. 2009, a to se společností  OVANET a.s. se sídlem: Hájkova 

1100/13, 702 00 Ostrava – Přívoz, IČO: 29399491, vše dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 48 
Kontrola plnění usnesení rady města za období červen, červenec            
a srpen 2020 
  
Usnesení číslo: 05994/RM1822/90 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
předloženou kontrolu s tím, že 
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a) usnesení dle přílohy č. 1 až 3 předloženého materiálu jsou splněna a vyřazuji se z dalšího 

sledování 

b) usnesení dle přílohy č. 4  předloženého materiálu ponechává ve sledování 

  

 
RM_M 49 
Návrh neuzavřít na straně oprávněného smlouvu o zřízení služebnosti 
  
Usnesení číslo: 05995/RM1822/90 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně oprávněného neuzavřít smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě vodovodního 

řadu DN100 vybudovaného v roce 1976, kanalizační stoky DN400 vybudované v roce 1977           

k pozemku: 

parc. č. 4131/21 – zastavěná plocha a nádvoří, 

v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava, 

 

s vlastníky: 

Manželé 

XXX XXXXX, rok narození 1XX1, 

XXX XXXXXXX, rok narození 1XX1, 

oba bydliště XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXXXX 

  

 
RM_M 51 
Návrh na uzavření smluv v zadávacím řízení na veřejnou zakázku “Blok 
Nové Lauby”, návrh na uzavření Dohody a návrh na přijetí závazku 
  
Usnesení číslo: 05996/RM1822/90 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města rozhodnout o uzavření 

a) 

Kupní smlouvy s předkupním právem a zákazem zcizení na prodej pozemku parc. č. 160, k.ú. 

Moravská Ostrava, obec Ostrava 

mezi statutárním městem Ostrava a společností Sdružení BBB Nové Lauby s.r.o.,            

IČO 098 53 251, se sídlem Bieblova 406/6, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 
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za podmínek uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu 

b) 

Smlouvy o smlouvě budoucí kupní na koupi 31 bytových jednotek, nacházejících se v blocích  

B a C předmětné stavby a podílu na jednotce, způsob využití garáž, který bude spojen s právem 

statutárního města Ostrava užívat 119 parkovacích míst a 17 sklepních kójí 

mezi statutárním městem Ostrava a společností Sdružení BBB Nové Lauby s.r.o.,               

IČO 098 53 251, se sídlem Bieblova 406/6, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

za podmínek uvedených v příloze č. 2 předloženého materiálu 

c) 

Dohody 

mezi statutárním městem Ostrava a společností Sdružení BBB Nové Lauby s.r.o.,             

IČO 098 53 251, se sídlem Bieblova 406/6, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

za podmínek uvedených v příloze č. 3 předloženého materiálu 

za současného splnění následujících podmínek: 

- budou uzavřeny všechny tři smlouvy o poskytnutí nepeněžitého příplatku mimo základní 

kapitál v podobě části závodu, jak jsou uvedeny v příloze č. 4 předloženého materiálu, a zároveň 

bude doloženo nabytí vlastnického práva k částem všech tří závodů ve prospěch společnosti 

Sdružení BBB Nové Lauby s.r.o. v souladu s § 2180 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů 

- statutárnímu městu Ostrava bude předložen podepsaný písemný závazek ve vztahu k realizaci 

veřejné zakázky “Blok Nové Lauby” o obsahu dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

- statutárnímu městu Ostrava budou předloženy uzavřené smluvní dokumenty: 

Smlouva o společnosti o obsahu dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

Dohoda o poskytnutí práv a prací o obsahu dle přílohy č. 7 předloženého materiálu 

Smlouva o dílo o obsahu dle přílohy č. 8 předloženého materiálu 

Smlouva o udělení oprávnění o obsahu dle přílohy č. 9 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města  

 

přijmout závazky společnosti “Sdružení BBB Nové Lauby” jakož i jeho účastníků - společností: 

BYSTROŇ Group a.s., se sídlem Bieblova 406/6, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,            

IČO 278 00 466 

BBP Stavby s.r.o., se sídlem Korunovační 103/6, Bubeneč, 170 00 Praha 7, IČO 038 75 199 
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BAK stavební společnost, a.s., se sídlem Žitenická 871/1, Prosek, 190 00 Praha 9,             

IČO 284 02 758 

specifikované v Písemném závazku ve vztahu k realizaci veřejné zakázky “Blok Nové Lauby”,  

o obsahu dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA,  

náměstkyni primátora Mgr. Zuzaně Bajgarové,   

náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi, 

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

  

 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, MPA, T: 03.03.2021 

 vedoucí odboru legislativního a právního 

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 03.03.2021 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 03.03.2021 

 vedoucí odboru veřejných zakázek 

  
 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 03.03.2021 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
 

RM_M 52 
Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do vlastnictví právnické 
osoby Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace,                
IČO 00635162, se sídlem Nemocniční 898/20a, 728 80 Ostrava - Moravská 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 05997/RM1822/90 

(zn.předkl.) 
40 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

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

do vlastnictví právnické osoby Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace,                  

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

výši 84.600,00 Kč (příloha č. 1 předloženého materiálu) 
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2) ukládá 

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

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

usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Zdeněk Živčák, MPA, T: 26.02.2021 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
 

RM_M 53 
Schválení Směrnice č. 1/2021 Pravidla pro přípravu a realizaci projektů          
a aktualizace projektových týmů pro významné projekty města 
  
Usnesení číslo: 05998/RM1822/90 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 4383/RM1014/58 
  
Rada města 

  
1) ruší 

  
Směrnici č. 1/2012 Pravidla pro přípravu a realizaci rozvojových projektů s vazbou                    

na Strategický plán rozvoje statutárního města Ostrava 

  

2) schvaluje 

  
Směrnici č. 1/2021 Pravidla pro přípravu a realizaci projektů, dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu s úpravou 

  

3) schvaluje 

  
aktualizaci projektových týmů pro významné projekty města, dle přílohy č. 4 předloženého 

materiálu s úpravou 

  

 
RM_M 54 
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce s Českým vysokým 
učením technickým v Praze, Fakultou architektury 
  
Usnesení číslo: 05999/RM1822/90 

(zn.předkl.) 
26 

  
Rada města 
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1) rozhodla 

  
na straně půjčitele o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce čj. SMO/675402/20/Ar           

s Českým vysokým učením technickým v Praze, Fakultou architektury, Thákurova 9,               

166 34 Praha 6 – Dejvice, IČO 68407700, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 55 
Návrh nekoupit pozemky v k.ú. Hrabová, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 06000/RM1822/90 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) nesouhlasí 

  
s návrhem koupit:  

a) pozemky v k.ú. Hrabová, obec Ostrava: 

    - parc. č. 468 

    - parc. č. 469 

    od XXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXX XXX XX Vracov 

b) pozemky v k.ú. Hrabová, obec Ostrava: 

     - parc. č. 641/26 

     - parc. č. 645 

    od XXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX Kyjov. 

  

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 56 
Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k.ú. Pustkovec, obec 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 06001/RM1822/90 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
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1) nesouhlasí 

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

statutárního města Ostrava, nesvěřené městskému obvodu, a to: 

- pozemek parc.č. 4685/85 

- pozemek parc.č. 4702 

  

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 57 
Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava, 
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 06002/RM1822/90 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) nesouhlasí 

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

ve vlastnictví statutárního města Ostrava, nesvěřené městskému obvodu Slezská Ostrava, a to 

pozemky: 

- parc.č. 2408/3, 

- parc.č. 2410/2 

  

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 

  
 
 
 
 



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 48/69  
  

RM_M 58 
Návrh na uzavření smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání           
v budově č. p. 1374 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 06003/RM1822/90 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) ruší 

  
bod 1) svého  usnesení č. 04900/RM1822/71 ze dne 29. 9. 2020 

  

2) rozhodla 

  
na straně pronajímatele o uzavření smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání na části 

pozemku parc. č. 947/7, jehož součástí je stavba: Moravská Ostrava, č. p. 1374, obč. vyb., v k. ú. 

Moravská Ostrava, obec Ostrava, a to prostory sloužící podnikání v 1. NP o celkové výměře 

30,98 m2 

s nájemcem TryMee Clothing s.r.o. 

se sídlem: Zámostní 1155/27, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava 

IČO: 069 86 650 

na dobu neurčitou, za nájemné ve výši 45 548,- Kč/rok 

dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 59 
Stanovení denní částky za pobyt psa v útulku pro psy                         
v Ostravě-Třebovicích 
  
Usnesení číslo: 06004/RM1822/90 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) zrušuje 

  
své usnesení č. 01730/RM1418/27 ze dne 30. 6. 2015 

  

2) stanovuje 

  
s účinnosti od 1. 3. 2021 denní částku za psa umístěného v útulku pro psy v Ostravě-Třebovice 

dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy předloženého materiálu 
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RM_M 60 
Návrh schválení žádostí o peněžitou pomoc ve výši 20 000 Kč              
pro zmírnění dopadů krizového opatření v souvislosti s epidemií  
COVID - 19 - V. kolo 
  
Usnesení číslo: 06005/RM1822/90 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 05935/RM1822/89 
  
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 6 080 tis. Kč 

zvyšují neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám  

na § 3639, pol. 5212, ÚZ 5213, ORJ 120 o 4 840 tis. Kč 

zvyšují neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 

na § 3639, pol. 5213, ÚZ 5213, ORJ 120 o 1 240 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: 01.03.2021 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 61 
Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 800.000 Kč           
na zajištění a organizaci výstavy “Steven Holl & Ostrava: Making 
Architecture” Galerii výtvarného umění v Ostravě, p.o. 
  
Usnesení číslo: 06006/RM1822/90 

(zn.předkl.) 
01 

  
k usnesení č. 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy 

ve výši 800.000 Kč  Galerii výtvarného umění  v Ostravě, p.o. se sídlem Poděbradova 

1291/12, 702 00 Ostrava 1,  IČO  00373231,  na zajištění a organizaci výstavy              

“Steven Holl & Ostrava: Making Architecture”, dle důvodové zprávy předloženého  materiálu  

s úpravou 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

- sníží rozpočtová rezerva města 

na § 6409, pol. 5901, ORJ   120 o  800 tis. Kč 

- zvýší neinvestiční transfery  cizím p.o. 

na §  3317,  pol. 5339, ORJ 221  o 800 tis. Kč 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města  
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rozhodnout o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční  dotace z 

rozpočtu statutárního města Ostravy  mezi statutárním městem Ostrava a  Galerií 

výtvarného  umění v Ostravě, p.o.  se sídlem  Poděbradova 1291/12, 702 00, Ostrava 1,   IČO 

00373231,  na zajištění a organizaci výstavy “Steven Holl & Ostrava: Making 

Architecture”   dle přílohy č. 4  předloženého materiálu 

  

4) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši  Macurovi, MBA, 

předložit zastupitelstvu města  k rozhodnutí návrh na poskytnutí  účelové neinvestiční dotace  

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

usnesení 

  

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

 vedoucí odboru kancelář primátora 

  
 

RM_M 62 
Návrh na uzavření smlouvy o spolupráci na vybudování a provoz 
velkokapacitního očkovacího místa (VOČM) v Ostravě 
  
Usnesení číslo: 06007/RM1822/90 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) bere na vědomí 

  
informaci  o přípravě na vybudování a provoz velkokapacitního očkovacího místa v Ostravě          

dle důvodové zprávy předloženého materiálu s úpravou 

  

2) rozhodla 

  
na straně statutárního města Ostravy o uzavření Smlouvy o spolupráci při vybudování a provozu 

velkokapacitního očkovacího místa 

s Moravskoslezským krajem, se sídlem 28. října 117, 702 18  Ostrava, IČO: 70890692 

a s Fakultní nemocnicí Ostrava, se sídlem 17. listopadu 1790/5, 708 52  Ostrava-Poruba,         

IČO: 00843989, 

v rozsahu základních smluvních podmínek v intencích přílohy č. 1 a důvodové zprávy 

předloženého materiálu 

  

3) ukládá 
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primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

předložit zastupitelstvu města informativní zprávu o podmínkách spolupráce statutárního města 

Ostrava, Moravskoslezského kraje a Fakultní nemocnice Ostrava ohledně vybudování               

a provozování velkokapacitního očkovacího místa za účelem zajištění plynulého                    

a bezproblémového očkování osob v rozsahu důvodové zprávy a příloh č. 2 a 3 předloženého 

materiálu 

  

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

 vedoucí odboru kancelář primátora 

  
 

RM_M 63 
Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a doplňuje OZV            
o nočním klidu 
  
Usnesení číslo: 06008/RM1822/90 

(zn.předkl.) 
21 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

vydat obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 5/2017, 

o nočním klidu 

  

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 64 
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 
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k usnesení č. 1080/ZM1822/16 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
zprávu komise kultury RM - grantové komise uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o neposkytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti kultury z rozpočtu 

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

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

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o neposkytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti kultury z rozpočtu 

statutárního města Ostravy pro rok 2021 žadatelům uvedeným v příloze č. 3 předloženého 

materiálu z věcných důvodů 

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti kultury z rozpočtu 

statutárního města Ostravy pro rok 2021 ve výši do 50 tis. Kč žadatelům uvedeným v příloze č. 4 

předloženého materiálu 

  

5) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí jednoletých neinvestičních účelových dotací z rozpočtu statutárního 

města Ostravy pro rok 2021 příjemcům dotací uvedeným v příloze č. 4 předloženého materiálu, 

a to ve výši dle přílohy č. 4 a dle důvodové zprávy předloženého materiálu a o uzavření 

veřejnoprávních smluv o poskytnutí jednoletých neinvestičních účelových dotací             

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

usnesení, přílohy č. 5 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

6) doporučuje 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 54/69  
  

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí víceletých neinvestičních účelových dotací z rozpočtu statutárního 

města Ostravy pro rok 2021 - 2024 příjemcům dotací uvedeným v příloze č. 7 předloženého 

materiálu, a to ve výši dle přílohy č. 7 a dle důvodové zprávy předloženého materiálu             

a o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí víceletých neinvestičních účelových dotací        

mezi statutárním městem Ostrava a příjemci víceletých neinvestičních účelových dotací          

dle tohoto bodu usnesení, přílohy č. 9 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

7) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

• s n i ž u j í 

ostatní neinvestiční výdaje na ORJ 160 

na § 3392, pol. 5901                                                                                       o     37 320 tis. Kč 

• z v y š u j í 

neinvestiční transfery na ORJ 160 

na § 3311, pol. 5213, ÚZ 7101                                                             o      3 300 tis. Kč 

na § 3311, pol. 5221, ÚZ 7101                                                             o         600 tis. Kč 

na § 3311, pol. 5222, ÚZ 7101                                                             o      4 410 tis. Kč 

na § 3312, pol. 5212, ÚZ 7101                                                             o         440 tis. Kč 

na § 3312, pol. 5213, ÚZ 7101                                                             o      7 500 tis. Kč 

na § 3312, pol. 5221, ÚZ 7101                                                             o         100 tis. Kč 

na § 3312, pol. 5222, ÚZ 7101                                                             o      6 670 tis. Kč 

na § 3312, pol. 5223, ÚZ 7101                                                             o           50 tis. Kč 

na § 3313, pol. 5212, ÚZ 7101                                                             o           20 tis. Kč 

na § 3313, pol. 5213, ÚZ 7101                                                             o         550 tis. Kč 

na § 3313, pol. 5222, ÚZ 7101                                                             o         380 tis. Kč 

na § 3315, pol. 5213, ÚZ 7101                                                             o         100 tis. Kč 

na § 3315, pol. 5221, ÚZ 7101                                                             o         100 tis. Kč 

na § 3315, pol. 5222, ÚZ 7101                                                             o         270 tis. Kč 

na § 3316, pol. 5212, ÚZ 7101                                                             o         200 tis. Kč 

na § 3316, pol. 5222, ÚZ 7101                                                             o           90 tis. Kč 

na § 3317, pol. 5213, ÚZ 7101                                                             o         150 tis. Kč 

na § 3319, pol. 5212, ÚZ 7101                                                             o         150 tis. Kč 

na § 3319, pol. 5213, ÚZ 7101                                                             o         380 tis. Kč 

na § 3319, pol. 5221, ÚZ 7101                                                             o         600 tis. Kč 
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na § 3319, pol. 5222, ÚZ 7101                                                             o      3 550 tis. Kč 

na § 3319, pol. 5223, ÚZ 7101                                                             o           40 tis. Kč 

na § 3322, pol. 5222, ÚZ 7101                                                             o      7 300 tis. Kč 

neinvestiční transfery na ORJ 160 

na § 3311, pol. 5332, ÚZ 7101                                                             o           30 tis. Kč 

na § 3312, pol. 5332, ÚZ 7101                                                             o           30 tis. Kč 

na § 3312, pol. 5339, ÚZ 7101                                                             o         110 tis. Kč 

na § 3316, pol. 5332, ÚZ 7101                                                             o           30 tis. Kč 

na § 3317, pol. 5332, ÚZ 7101                                                             o           20 tis. Kč 

na § 3319, pol. 5332, ÚZ 7101                                                             o         150 tis. Kč 

  

8) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

uložit radě města zahrnout do návrhu rozpočtu statutárního města Ostravy 

pro rok 2022 neinvestiční transfer ve výši 29 780 tis. Kč, 

pro rok 2023 neinvestiční transfer ve výši 29 700 tis. Kč, 

pro rok 2024 neinvestiční transfer ve výši 29 700 tis. Kč, 

na zajištění realizací projektů příjemců neinvestičních účelových dotací dle bodu 6) tohoto 

usnesení, a to ve výši uvedené v příloze č. 7 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová,  

 vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit 

  
9) rozhodla 

  
o neposkytnutí neinvestičního účelového příspěvku příspěvkové organizaci v oblasti kultury        

z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2021 žadateli uvedeném v příloze č. 11 

předloženého materiálu z věcných důvodů 

  

10) rozhodla 

  
o poskytnutí neinvestičních účelových příspěvků příspěvkovým organizacím a transferů 

městským obvodům z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2021 příjemcům uvedeným  

v přílohách č. 12, 13 předloženého materiálu, a to ve výši dle příloh č. 12, 13 a za podmínek          

pro poskytnutí příspěvků a transferů uvedených v přílohách č. 15, 16 a v důvodové zprávě 

předloženého materiálu 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 56/69  
  

11) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

• s n i ž u j í 

ostatní neinvestiční výdaje na ORJ 160 

na § 3392, pol. 5901                                                                                      o     1 780 tis. Kč 

• z v y š u j í 

neinvestiční příspěvky na ORJ 160 

na § 3311, pol. 5331, ÚZ 7102, org. 43                                                o        150 tis. Kč 

na § 3311, pol. 5331, ÚZ 7102, org. 4240                                            o        150 tis. Kč 

na § 3312, pol. 5331, ÚZ 7102                                                             o        200 tis. Kč 

na § 3312, pol. 5331, ÚZ 7102, org. 4254                                            o          50 tis. Kč 

na § 3319, pol. 5331, ÚZ 7102                                                             o        220 tis. Kč 

na § 3319, pol. 5331, ÚZ 7102, org. 4254                                            o          30 tis. Kč 

převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody na ORJ 120 

na § 6330, pol. 5347, ÚZ 7102, org. 503                                                      o        270 tis. Kč 

na § 6330, pol. 5347, ÚZ 7102, org. 505                                                      o        290 tis. Kč 

na § 6330, pol. 5347, ÚZ 7102, org. 512                                                      o        100 tis. Kč 

na § 6330, pol. 5347, ÚZ 7102, org. 516                                                      o        200 tis. Kč 

na § 6330, pol. 5347, ÚZ 7102, org. 524                                                      o        120 tis. Kč 

Městský obvod Slezská Ostrava 

- zvýší 

převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 7102, org. 503, o 270 tis. Kč 

běžné výdaje na § 33xx, pol. 5xxx, ÚZ 7102, o 270 tis. Kč 

Městský obvod Poruba 

- zvýší 

převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 7102, org. 505, o 290 tis. Kč 

běžné výdaje na § 33xx, pol. 5xxx, ÚZ 7102, o 290 tis. Kč 

Městský obvod Lhotka 

- zvýší 

převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 7102, org. 512, o 100 tis. Kč 

běžné výdaje na § 33xx, pol. 5xxx, ÚZ 7102, o 100 tis. Kč 

Městský obvod Michálkovice 

- zvýší 

převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody 
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na § 6330, pol. 4137, ÚZ 7102, org. 516, o 200 tis. Kč 

běžné výdaje na § 33xx, pol. 5xxx, ÚZ 7102, o 200 tis. Kč 

Městský obvod Plesná 

- zvýší 

převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 7102, org. 524, o 120 tis. Kč 

běžné výdaje na § 33xx, pol. 5xxx, ÚZ 7102, o 120 tis. Kč 

  

12) schvaluje 

  
úpravu závazných ukazatelů - zvýšení neinvestičních příspěvků 

Čtyřlístku – centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, 

příspěvkové organizaci                                                                            o          150 tis. Kč 

Divadlu loutek Ostrava, příspěvkové organizaci                                     o          150 tis. Kč 

Lidové konzervatoři a Múzické škole, příspěvkové organizaci               o            80 tis. Kč 

  

13) ukládá 

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

předložit zastupitelstvu města návrh dle bodů 2) až 8) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 03.03.2021 

 vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit 

  
14) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 11) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.03.2021 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 65 
Návrh města na výpověď smluvního vztahu, návrh prodat a pronajmout 
nemovité věci, návrh na uzavření služebnosti inženýrské sítě, vše v k. ú. 
Moravská Ostrava, obec Ostrava - restaurace Spolek 
  
Usnesení číslo: 06010/RM1822/90 

(zn.předkl.) 
08 
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Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně pronajímatele 

vypovědět smluvní vztah založený nájemní smlouvou ev. č. 2789/2012/MJ ze dne 19. 12. 2012 

se společností 

3E PROJEKT, a.s. 

se sídlem Mjr. Nováka 1490/14, Hrabůvka, 700 30 Ostrava, 

IČO 253 89 092 

v souladu s ustanovením čl. IV. odst. 2 písmene b) výše uvedené smlouvy 

za podmínky, že zastupitelstvo města rozhodne uzavřít kupní smlouvu s předkupním právem         

a zákazem zcizení dle bodu 2) předloženého materiálu a za podmínky, že rada města rozhodne 

uzavřít i nájemní smlouvu dle bodu 3) návrhu tohoto usnesení 

dle návrhu výpovědi, která je přílohou č. 4 předloženého materiálu 

  

2) souhlasí 

  
s návrhem města prodat 

pozemek parc. č. 361, jehož součástí je stavba: Moravská Ostrava, č.p. 143 

včetně všech součástí a příslušenství, tj. přípojka vody, přípojka kanalizace vč. šachtic, lapač 

tuků,  

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

společnosti 

Labadia max s.r.o. 

se sídlem: Smetanovo náměstí 1180/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

IČO: 035 00 519 

za sjednanou celkovou kupní cenu ve výši  9.500.000,- Kč 

a uzavřít Kupní smlouvu s předkupním právem a zákazem zcizení dle přílohy č. 5 předloženého 

materiálu za podmínky, že rada města rozhodne o uzavření nájemní smlouvy dle bodu 3) návrhu 

tohoto usnesení 

  

3) rozhodla 

  
na straně pronajímatele 

o uzavření nájemní smlouvy na pozemek parc. č. 362, 
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včetně všech součástí a příslušenství, tj. oplocení včetně vrat, 

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

se společností 

Labadia max s.r.o. 

se sídlem: Smetanovo náměstí 1180/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

IČO: 035 00 519 

na dobu určitou ode dne účinnosti této nájemní smlouvy na dobu 25-ti let, 

za podmínky, že bude vypovězen smluvní vztah založený nájemní smlouvou                   

ev. č. 2789/2012/MJ ze dne 19. 12. 2012 

se společností 

3E PROJEKT, a.s. 

se sídlem Mjr. Nováka 1490/14, Hrabůvka, 700 30 Ostrava, 

IČO 253 89 092 

dle bodu 1) tohoto usnesení 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

a za podmínky, že zastupitelstvo města rozhodne o uzavření kupní smlouvy s předkupním 

právem a zákazem zcizení k pozemku parc. č. 361 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava,            

dle bodu 2) návrhu tohoto usnesení 

  

4) rozhodla 

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

inženýrské sítě kabelového vedení veřejného osvětlení k části pozemku: 

parc. č. 361, jehož součástí je stavba: Moravská Ostrava, č. p. 143 v k.ú. Moravská Ostrava, obec 

Ostrava, s budoucím vlastníkem: 

Labadia max s.r.o. 

se sídlem: Smetanovo náměstí 1180/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

IČO: 035 00 519 

dle přílohy č. 7 předloženého materiálu 

za podmínky, že zastupitelstvo města rozhodne o uzavření kupní smlouvy s předkupním právem 

a zákazem zcizení dle bodu 2) návrhu tohoto usnesení 

  

5) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

předložit návrh dle bodu 2) tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 
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 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 03.03.2021 

 vedoucí odboru majetkového 

RM_M 66 
Návrh na uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o koupi pozemků, návrh         
na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o převodu práva zpětné koupě, 
návrh na uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o koupi pozemků s dohodou 
o předkup. právu a zákaz. zcizení a zatížení, návrh na zrušení bodu 3) 
usnesení č. 1002/ZM1822/16 ze dne 16. 9. 2020 a návrh na uzavření 
smlouvy o částečném postoupení smlouvy v SPZ Ostrava - Mošnov 
  
Usnesení číslo: 06011/RM1822/90 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s uzavřením Dodatku č.1 ke smlouvě o koupi  pozemků ev. č. 3088/2020/MJ ze dne             

17. 12. 2020, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a to mezi: 

prodávajícím: Enes Cargo a.s., 

se sídlem: č.p. 410, 742 51 Mošnov, IČO: 136 42 693 

- p. p. č. 1339/13 

- p. p. č. 1339/14 

- p. p. č. 1340/34 

- p. p. č. 1340/36 

- p. p. č. 1340/37 

- p. č. st. 378, jehož součástí je stavba č.p. 410 

 vše v k. ú. Mošnov, obec Mošnov 

a 

kupujícím: OSTRAVA AIRPORT MULTIMODAL PARK s.r.o., 

se sídlem 28. října 3346/91, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 289 38 186 

za účasti: statutární město Ostrava 

  

2) souhlasí 

  
s uzavřením Dodatku č. 1  ke smlouvě o  převodu práva zpětné koupě ev. č. 3091/2020/MJ         

ze dne 17. 12. 2020, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu: 

mezi převodcem: Enes Cargo a.s., 

se sídlem č.p. 410, 742 51 Mošnov, IČO: 136 42 693 

a 

nabyvatelem: statutární město Ostrava 

za účasti: OSTRAVA AIRPORT MULTIMODAL PARK s.r.o., 
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se sídlem 28. října 3346/91, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 289 38 186 

k pozemkům: 

- p. p. č. 1339/13 

- p. p. č. 1339/14 

- p. p. č. 1340/34 

- p. p. č. 1340/36 

- p. p. č. 1340/37 

- p. č. st. 378, jehož součástí je stavba č.p. 410 

 vše v k. ú. Mošnov, obec Mošnov 

ve vlastnictví společnosti Enes Cargo a.s., 

se sídlem: č.p. 410, 742 51 Mošnov, IČO: 136 42 693 

  

3) souhlasí 

  
s uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě o koupi pozemků s dohodou o předkupním právu           

a zákazem zcizení a zatížení ev. č. 3090/2020/MJ ze dne 17. 12. 2020, dle přílohy č. 5 

předloženého materiálu, a to mezi: 

statutárním městem Ostrava, prodávající: 

- p.p.č. 1339/2 

- p.p.č. 1338/2 

- p.p.č. 1340/35 

- p.p.č. 1340/33 

- p.p.č. 1339/15 

- p.p.č. 1339/16 

- část pozemku p.p.č. 1339/17 o výměře 546 m
2
, která je dle geometrického plánu                      

č. 1604-23/2020  oddělena a nově označena jako pozemek p.p.č. 1339/114 

- část pozemku p.p.č. 1339/1 o výměře 2724 m
2
, která je dle geometrického plánu                      

č. 1604-23/2020  oddělena a nově označena jako pozemek p.p.č. 1339/1 

- část pozemní komunikace se zpevněným povrchem s funkcí chodníku pro pěší a cyklistické 

stezky nacházející se  na části pozemku p.p.č. 1339/16 

- část pozemní komunikace se zpevněným povrchem  nacházející se na části pozemku p.p.č. 

1339/17 o výměře 546 m
2
, která je dle geometrického plánu č. 1604-23/2020  oddělena a nově 

označena jako pozemek p.p.č. 1339/114 

vše v k.ú. Mošnov, obec Mošnov 

a kupujícím: 

OSTRAVA AIRPORT MULTIMODAL PARK s.r.o., 

se sídlem 28. října 3346/91, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 289 38 186 

  

4) souhlasí 

  
s návrhem zrušit bod 3) usnesení zastupitelstva města č. 1002/ZM1822/16 ze dne 16. 9. 2020 

  

5) souhlasí 
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s uzavřením smlouvy o  částečném postoupení smlouvy, jejímž předmětem je postoupení 

některých práv a povinností ze smlouvy o koupi pozemků ev. č. 3088/2020/MJ ze dne            

17. 12. 2020 ve znění Dodatku č.1, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu 

mezi postupitelem: Enes Cargo a.s., 

se sídlem č.p. 410, 742 51 Mošnov, IČO: 136 42 693 

a 

postupníkem: statutární město Ostrava 

za účasti: OSTRAVA AIRPORT MULTIMODAL PARK s.r.o., 

se sídlem 28. října 3346/91, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 289 38 186 

  

6) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

a náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodů 1)  - 5) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 03.03.2021 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, MPA, T: 03.03.2021 

 vedoucí odboru legislativního a právního 

  
 

RM_MZP 1 
Návrh na úpravu platu ředitele příspěvkové organizace v oblasti kultury 
  
Usnesení číslo: 06012/RM1822/90 

(zn.předkl.) 
32 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
plat Mgr. Jana Žemly, ředitele Janáčkovy filharmonie Ostrava, příspěvková organizace,           

s účinností od 01.03.2021 dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_MZP 2 
Návrh hodnotící komise na nevyhlášení konkursu na pracovní místo 
ředitele/ředitelky Střediska volného času, Ostrava - Zábřeh, p.o. 
  

(zn.předkl.) 
31 
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Usnesení číslo: 06013/RM1822/90 
  
k usnesení č. 05813/RM1822/87 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
hodnotící zprávu komise pro periodické hodnocení ředitele organizace Středisko volného času, 

Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
nevyhlásit konkurs na pracovní místo ředitele/ředitelky organizace Středisko volného času, 

Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace, v souladu s § 166, odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb.,             

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),            

ve znění pozdějších předpisů 

  

3) ukládá 

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

vystavit za zřizovatele Oznámení zřizovatele o pokračování výkonu funkce ředitele, dle přílohy 

č. 2 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 28.02.2021 

 vedoucí odboru školství a sportu 

  
 

RM_VZ 1 
Vystavení objednávky na nákup 20 ks miniPC Lenovo vůči spol.  
KompIT, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 06014/RM1822/90 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a vystavení objednávky na nákup 20 ks miniPC 

Lenovo vůči společnosti KompIT, s.r.o. se sídlem: Pěkná 939/52, Prostřední Suchá,              

735 64 Havířov, IČO: 08581690 dle důvodové zprávy předloženého materiálu   

  

2) ukládá 

  
vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu 
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zabezpečit veškeré úkony spojené s realizací bodu 1) tohoto usnesení 

 Vyřizuje: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, T: 31.03.2021 

 vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu 

  
 

RM_VZ 2 
Vystavení objednávky na nákup 30 ks tiskáren vůči spol. KompIT, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 06015/RM1822/90 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a vystavení objednávky na nákup 30 ks tiskáren HP 

PageWide vůči společnosti KompIT, s.r.o. se sídlem: Pěkná 939/52, Prostřední Suchá,           

735 64 Havířov, IČO: 08581690 dle důvodové zprávy předloženého materiálu   

  

2) ukládá 

  
vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu 

zabezpečit veškeré úkony spojené s realizací bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, T: 31.03.2021 

 vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu 

  
 

RM_VZ 4 
Veřejná zakázka “Multifunkční parkovací dům u MNO - TDS a BOZP”, 
poř.č. 9/2021 
  
Usnesení číslo: 06016/RM1822/90 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na výkon odborného 

technického dozoru stavebníka a výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci            na staveništi včetně vypracování plánu BOZP při realizaci stavby 

“Multifunkční parkovací dům u Městské nemocnice Ostrava” v k.ú. Moravská Ostrava, obec 

Ostrava dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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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. Vladimír Cigánek - náměstek primátora 

3. Ing. Petra Kopřivová - odbor investiční 

4. Ing. Tomáš Smolík - odbor veřejných zakázek 

5. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 

  

3) ukládá 

  
vedoucí odboru veřejných zakázek 

zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 30.06.2021 

 vedoucí odboru veřejných zakázek 

  
4) zmocňuje 

  
vedoucí odboru veřejných zakázek 

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

a rozhodnutí o námitkách 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 30.06.2021 

 vedoucí odboru veřejných zakázek 

  
 

RM_VZ 5 
Veřejná zakázka “MNO – Výstavba objektu s hyperbarickou komorou 
(PD+AD+IČ)”, poř. č. 167/2020 
  
Usnesení číslo: 06017/RM1822/90 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

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

projektových podkladů a zajištění souvisejících služeb pro stavbu „Výstavba objektu            

s hyperbarickou komorou“, v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu s dodavatelem: 

PPS Kania s.r.o. 

se sídlem: Nivnická 665/10, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 

IČO: 26821940 

za cenu nejvýše přípustnou 1.796.000,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 6 
Návrh na uzavření smluv o centralizovaném zadávání 
  
Usnesení číslo: 06018/RM1822/90 

(zn.předkl.) 
90 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření smluv o centralizovaném zadávání k zajištění dodávek elektrické energie  

mezi centrálním zadavatelem statutárním městem Ostravou a pověřujícími zadavateli: 

• Centrem sociálních služeb Jih, příspěvkovou organizací 

IČO: 08238359, se sídlem: Odborářská 677/72, 700 30 Ostrava 

• Městským ateliérem prostorového plánování a architektury, příspěvkovou organizací 

IČO: 08230404, se sídlem: Nádražní 942/17, 702 00 Ostrava 

• Mateřskou školou Ostrava - Dubina, A. Gavlase 12A, příspěvkovou organizací 

IČO: 75029880, se sídlem: A. Gavlase 182/12A, 700 30 Ostrava 

• Základní školou a Mateřskou školou, Ostrava- Proskovice, Staroveská 62, p. o. 

IČO: 71000127, se sídlem: Staroveská 66/62, 724 00 Ostrava 

• Základní školou Slezská Ostrava, Škrobálkova 51, příspěvkovou organizací 

IČO: 08146497, se sídlem: Škrobálkova 300/51, 718 00 Ostrava 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

a o uzavření smluv o centralizovaném zadávání k zajištění dodávek zemního plynu           

mezi centrálním zadavatelem statutárním městem Ostravou a pověřujícími zadavateli: 

• Městským ateliérem prostorového plánování a architektury, příspěvkovou organizací 

IČO: 08230404, se sídlem: Nádražní 942/17, 702 00 Ostrava 

• Základní školou a Mateřskou školou, Ostrava- Proskovice, Staroveská 62, p. o. 

IČO: 71000127, se sídlem: Staroveská 62, 724 00 Ostrava 

• Základní školou Slezská Ostrava, Škrobálkova 51, příspěvkovou organizací 
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IČO: 08146497, se sídlem: Škrobálkova 51/300, 718 00 Ostrava 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 7 
Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu na výměnu 250 m 
ležatých rozvodů vody v 1.PP levého křídla radnice 
  
Usnesení číslo: 06019/RM1822/90 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a podpisu objednávky se zhotovitelem JVAgro 

Morava s.r.o., Meziříčská 2304, Rožnov pod Radhoštěm, IČO 26826411 na výměnu ležatých 

rozvodů vody v levém křídle radnice za cenu nejvýše přípustnou 287.856,- Kč bez DPH           

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) zmocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy 

k podpisu objednávky dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. René Bartoš, T: 03.03.2021 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

RM_VZ 8 
Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu na opravu škod                
v útulku pro psy po zaplavení 
  
Usnesení číslo: 06020/RM1822/90 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a podpisu objednávky se zhotovitelem TAIJO s.r.o., 

Tavičská 226/7, 703 00 Ostrava - Vítkovice, IČO 08719284 na opravu škod v útulku pro psy           

po zaplavení za cenu nejvýše přípustnou 299. 125,- Kč bez DPH dle přílohy č. 2  předloženého 

materiálu 

  

2) zmocňuje 
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vedoucího odboru hospodářské správy 

k podpisu objednávky dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. René Bartoš, T: 05.03.2021 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

RM_VZ 9 
Veřejná zakázka “Koncertní hala města Ostravy (IG a HG průzkumy)”, 
poř. č. 005/2021 
  
Usnesení číslo: 06021/RM1822/90 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

inženýrsko-geologického a hydrogeologického průzkumu v rámci přípravy stavby „Koncertní 

hala města Ostravy“, k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu s dodavatelem: 

G-Consult, spol. s r. o. 

se sídlem: Výstavní 367/109, Vítkovice, 703 00 Ostrava 

IČO: 64616886 

za cenu nejvýše přípustnou 785.270,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 10 
Veřejná zakázka “Zvýšení propustnosti křižovatek - rozšíření 
telematických systémů” 
  
Usnesení číslo: 06022/RM1822/90 

(zn.předkl.) 
09 

  
k usnesení č. 04870/RMm1822/13 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o vyhlášení nadlimitní veřejné zakázky “Zvýšení propustnosti křižovatek v Ostravě- rozšíření 

telematických systémů” v souladu se zákonem č.134/2016 sb. , o zadávání veřejných zakázek, 

dle předloženého materiálu za podmínky souhlasného stanoviska poskytovatele dotace 
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