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Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 29.09.2020 
  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název zn.předkl. 

04874/RM1822/71 RM_M 0 Schválení programu 71. schůze rady města konané 

dne 29.09.2020 

35 

04875/RM1822/71 RM_M 1 Souhlas s ukončením realizace projektu 

„Ozdravné pobyty pro předškoláky Slezské 

Ostravy“ v rámci vyhlášených dotačních 

podmínek programu „Ozdravné pobyty pro děti 

předškolního věku“ z finančních prostředků 

Moravskoslezského kraje 

50 

04876/RM1822/71 RM_M 2 Souhlas s ukončením realizace projektu „Pořízení 

televizních přijímačů využívaných v zařízeních 

sociálních služeb Slezské Ostravy“ v rámci 

vyhlášených dotačních podmínek „Programu 

podpory vybavení zařízení sociálních služeb 

v souvislosti s přechodem na vysílací standard 

DVB-T2 na období 2019 – 2020“ 

50 

04877/RM1822/71 RM_M 3 Návrh na změnu podmínek pro čerpání 

a vyúčtování dvou investičních příspěvků 

poskytnutých právnické osobě Městské nemocnici 

Ostrava, příspěvková organizace, z Fondu pro 

rozvoj Městské nemocnice Ostrava 

40 

04878/RM1822/71 RM_M 4 Poptávkové řízení na výběr poskytovatele úvěru 

pro městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz ve 

výši 50 mil. Kč 

07 

04879/RM1822/71 RM_M 5 Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do 

vlastnictví právnické osoby Domov pro seniory 

Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková 

organizace, IČO 70631816, se sídlem Bohumínská 

1056/71, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava 

40 

04880/RM1822/71 RM_M 6 Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava za 

měsíc srpen 2020 

25 

04881/RM1822/71 RM_M 7 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke kupní smlouvě 

na nákup rotátorů se společností HOFI 

engineering s.r.o. 

84 

04882/RM1822/71 RM_M 8 Prominutí vratky v rámci spolufinancování 

projektů EKOTERMO - Ostrava Jih 2. část 

(projekt A) a Zateplení a výměna oken ZŠ Srbská 

50 

04883/RM1822/71 RM_M 10 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce na část 

pozemku v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava 

s půjčitelem Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, p.o. 

08 

04884/RM1822/71 RM_M 11 Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Slezská 

Ostrava, obec Ostrava 

08 
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04885/RM1822/71 RM_M 12 Návrh na souhlas s umístěním komunikačního 

vedení, uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě 

o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a smluv 

o zřízení věcného břemene k pozemkům ve 

vlastnictví statutárního města Ostravy, pro            

T-Mobile Czech Republic a.s.                                                

a  ČEZ Distribuce, a.s. 

08 

04886/RM1822/71 RM_M 13 Návrh na záměr města neprodat nemovité věci 

v k.ú. Pustkovec a v k.ú. Poruba, vše obec Ostrava 

08 

04887/RM1822/71 RM_M 15 Návrh prodat nemovité věci v k.ú. Dubina 

u Ostravy, obec Ostrava 

08 

04888/RM1822/71 RM_M 16 Schválení Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro 

projekt “Ostrčilova - inovace” v rámci 

Integrovaného regionálního operačního programu 

50 

04889/RM1822/71 RM_M 17 Změna Rozhodnutí o podpoře kinematografie pro 

projekt “Obnova digitální promítací technologie 

Minikina kavárna” ze Státního fondu 

kinematografie 

50 

04890/RM1822/71 RM_M 18 Návrh na vydání předchozího souhlasu s prodejem 

nemovitých věcí pro městský obvod Moravská 

Ostrava a Přívoz a městský obvod Vítkovice 

08 

04891/RM1822/71 RM_M 19 Žádost na poskytnutí finančních prostředků 

z Fondu životního prostředí na vybavení 

provozovny „Centrum cirkulární módy v Ostravě“ 

80 

04892/RM1822/71 RM_M 20 Návrh na zvýšení nájemného a pachtovného 

o roční míru inflace, posunutí splatnosti inflačního 

nárůstu za rok 2020 

08 

04893/RM1822/71 RM_M 21 Dodatek č. 2 ke smlouvě o sdružených dodávkách 

elektřiny ze sítí NN pro objekty Statutárního 

města Ostrava, ev. č. zákazníka 3089/2019/HS 

84 

04894/RM1822/71 RM_M 22 Úprava rozpočtu 07 

04895/RM1822/71 RM_M 23 Návrh na uzavření Smlouvy o závazku veřejné 

služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon mezi 

Statutárním městem Ostrava, se sídlem Prokešovo 

nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO 00845451 

a Moravskoslezským krajem, se sídlem 28. října 

117, 702 18 Ostrava, IČO 70890692 

86 

04896/RM1822/71 RM_M 24 Návrh na vydání předchozího souhlasu k prodeji 

nemovitého majetku městským obvodem Ostrava-

Jih 

08 
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04897/RM1822/71 RM_M 25 Návrh na souhlas s umístěním stavby a uzavření 

smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti 

v pozemku ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy pro CETIN a.s. a návrh na zřízení 

služebnosti a uzavření smlouvy o zřízení 

služebnosti pro fyzickou osobu v k. ú. Svinov, 

obec Ostrava 

08 

04898/RM1822/71 RM_M 26 Návrh na záměr města pronajmout nemovité věci 

v k. ú. Moravská Ostrava a v k. ú. Martinov ve 

Slezsku, obec Ostrava 

08 

04899/RM1822/71 RM_M 28 Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Heřmanice, 

obec Ostrava, návrh směnit nemovité věci a návrh 

na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti 

v k.ú. Kunčice nad Ostravicí, obec Ostrava 

08 

04900/RM1822/71 RM_M 29 Návrh na uzavření smlouvy o nájmu prostoru 

sloužícího podnikání v budově č.p. 1374 

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

08 

04901/RM1822/71 RM_M 30 Návrh na uzavření “Smlouvy o budoucí smlouvě 

o zřízení služebnosti inženýrské sítě a Smlouvu 

o výpůjčce” a “Smlouvy o budoucí smlouvě 

o zřízení služebnosti inženýrské sítě a Nájemní 

smlouvy” v souvislosti se stavbami, u kterých 

statutární město Ostrava plní funkci investora. 

05 

04902/RM1822/71 RM_M 31 Kácení dřevin na pozemcích ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy 

84 

04903/RM1822/71 RM_M 32 Návrh na uzavření Smluv o budoucích smlouvách 

o zřízení služebnosti inženýrské sítě a Nájemních 

smluv v souvislosti se stavbou “Rekonstrukce 

kanalizace a vodovodu Svinov, oblast Sabinova” 

05 

04904/RM1822/71 RM_M 33 Návrh na uzavření “Smlouvy o zřízení 

služebnosti” v souvislosti se stavbou “Vodovod 

ul. P. Křičky” 

05 

04905/RM1822/71 RM_M 34 “Plošná kanalizace Michálkovice, SO01 

Odkanalizování území sever – oblast 

ul. Štěpničkova - DPS” - návrh na uzavření 

Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č. 3042/2018/OI 

05 

04906/RM1822/71 RM_M 35 Návrh na záměr města směnit nemovité věci 

v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava, návrh koupit 

část nemovité věci v k.ú. Koblov, obec Ostrava 

08 

04907/RM1822/71 RM_M 36 Návrh na uzavření Smlouvy o uzavření budoucí 

smlouvy o zřízení věcného břemene a Smluv 

o budoucích smlouvách o zřízení služebnosti 

inženýrské sítě a Smluv o výpůjčce v souvislosti 

se stavbami “Vícepodlažní parkování u ZOO” 

a “Dostavba kanalizace v ulici Hluboká” 

05 
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04908/RM1822/71 RM_M 37 Oprava kanalizace v ul. Skautská - návrh na 

uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo 

č. 1247/2020/OI/VZKÚ 

05 

04909/RM1822/71 RM_M 38 Návrh na uzavření dohody o vypořádání 

vzájemného finančního plnění mezi statutárním 

městem Ostrava a panem Šxxxxx Sxxxxx 

28 

04910/RM1822/71 RM_M 39 Návrh na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti 

kabelového vedení veřejného osvětlení včetně 

ocelového výložníku se svítidlem a rozvaděče 

s vlastníkem pozemku - fyzickou osobou pro 

oprávněného SMO 

08 

04911/RM1822/71 RM_M 40 Návrh na uzavření dohody o úpravě smluvního 

vztahu 

86 

04912/RM1822/71 RM_M 41 Návrh na uzavření smlouvy o vypořádání závazků 08 

04913/RM1822/71 RM_M 42 Strategie ITI ostravské aglomerace - plnění 

a měny 

38 

04914/RM1822/71 RM_M 43 ITI ostravské aglomerace - výzvy nositele ITI 

k předkládání projektových záměrů 

38 

04915/RM1822/71 RM_M 44 Návrh na souhlas s prodloužením vodovodního 

řadu a návrh na uzavření nájemní smlouvy 

08 

04916/RM1822/71 RM_M 45 Návrh programu 17. zasedání zastupitelstva města, 

které se bude konat dne 14. října 2020 

28 

04917/RM1822/71 RM_M 46 Transformace Domova Na Liščině - interiér - 

návrh Dodatku č.1 

05 

04918/RM1822/71 RM_M 47 Návrh na záměr města neprodat nemovité věci 

v k. ú. Svinov, obec Ostrava a návrh na vydání 

předchozího souhlasu k prodeji nemovitých věcí 

městským obvodem Svinov 

08 

04919/RM1822/71 RM_M 48 Návrh na záměr města pronajmout části pozemků 

v k. ú. Pustkovec, k. ú. Muglinov a k. ú. Moravská 

Ostrava, obec Ostrava 

08 

04920/RM1822/71 RM_M 49 Návrh na záměr města změnit smlouvu o nájmu 

ev. č. 1000/2013/MJ ze dne 07.03.2013 

08 

04921/RM1822/71 RM_M 50 Provozování zařízení určeného pro pobyt osob bez 

přístřeší, které jsou v karanténě nebo izolaci 

01 

04922/RM1822/71 RM_M 51 Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo v rámci 

stavby “Revitalizace knihovny Podroužkova, 

Ostrava - Poruba, rekonstrukce vnitřních prostor” 

05 

04923/RM1822/71 RM_M 52 Návrh na záměr města prodat nemovité věci 

v k. ú. Slezská Ostrava a v k.ú. Výškovice 

u Ostravy, obec Ostrava 

 

 

 

 

 

08 
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04924/RM1822/71 RM_M 53 Návrh na souhlas s umístěním inženýrských sítí 

a zpevněné plochy do pozemků ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy, návrh na uzavření 

smluv o budoucích smlouvách o zřízení 

služebností a návrh na uzavření nájemních smluv 

se společností SPA for CARS s.r.o. a MEN R.S. 

Comp. s.r.o. 

08 

04925/RM1822/71 RM_M 54 Schválení Příkazní smlouvy na nadlimitní čistění 

silnic II. a III. třídy a místních komunikací I. a II. 

třídy společností Ostravské komunikace, a.s., 

IČO 25396544, se sídlem Novoveská 1266/25, 

Ostrava- Mariánské Hory, PSČ 709 00 a dodatku 

č. 1 Příkazní smlouvy na nadlimitní čistění silnic 

I. třídy až III. třídy 

09 

04926/RM1822/71 RM_M 55 Návrh na přípravu projektu zaměřeného na 

chytrou mobilitu jeho financování z iniciativy 

“European City Facility” (EUCF). 

38 

04927/RM1822/71 RM_M 56 Předchozí souhlas rady města k nabytí nemovitostí 

do majetku města 

89 

04928/RM1822/71 RM_M 57 Návrh na úpravu dotačního programu na Podporu 

obnovy reklamního označení provozoven 

89 

04929/RM1822/71 RM_MZP 1 Návrh na poskytnutí bezúročných zápůjček 

zaměstnancům dle Statutu sociálního fondu 

zaměstnanců statutárního města Ostravy 

zařazených do Magistrátu města Ostravy 

36 

04930/RM1822/71 RM_MZP 2 Návrh na stanovení platu Ing. Tomáši Hanzelkovi 

pověřenému řízením Zoologické zahrady 

a botanického parku Ostrava, příspěvkové 

organizace 

33 

04931/RM1822/71 RM_VZ 1 Veřejná zakázka malého rozsahu „Průkaz 

energetické náročnosti budov a energetické audity 

2020“ poř. č. 138/2020 

84 

04932/RM1822/71 RM_VZ 2 Veřejná zakázka “Rekonstrukce kompresorů pro 

míchání vyhnívacích nádrží na ÚČOV”, 

poř. č. 130/2020 

05 

04933/RM1822/71 RM_VZ 3 Veřejná zakázka “Stavební úpravy v areálu jatka 

II - 2”, poř. č. 141/2020 

05 

04934/RM1822/71 RM_VZ 4 Veřejná zakázka “Vyhodnocení účinnosti 

nadlimitního čištění pozemních komunikací na 

území SMO”, poř. č. 118/2020 

80 

04935/RM1822/71 RM_VZ 5 Nátěr střechy a klempířských prvků budovy na 

ul. Budečská 1373/3, Ostrava Moravská Ostrava 

84 

04936/RM1822/71 RM_VZ 6 Návrh o zadání veřejné zakázky malého rozsahu 

a uzavření Smlouvy o dílo a smlouvy příkazní na 

TDS + koordinátora BOZP při akci Odstranění 

objektu na parcele č. 716, k.ú. Výškovice 

u Ostravy 

05 
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04937/RM1822/71 RM_VZ 7 Veřejná zakázka “Rekonstrukce kanalizace 

ul. Hrušovská a U Parku - BOZP+TD-ČPHZ”, 

poř. č. 127/2020 

 

05 

04938/RM1822/71 RM_VZ 8 Návrh na uzavření smlouvy příkazní 

2080/2020/OI “Stavební úpravy v areálu jatka II 

(TDS+BOZP) 

05 

04939/RM1822/71 RM_VH 1 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 

společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. 

45 

  
Materiály, které byly staženy: 
  

 Materiál 
  

Název zn.předkl. 

  RM_M 14 Návrh na záměr města prodat pozemky 

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

(ul. Českobratrská) 

08 

  RM_M 9 Žádost městského obvodu Mariánské Hory 

a Hulváky o změnu účelu použití poskytnutého 

účelového investičního transferu na realizaci 

revitalizace místního hřbitova 

80 

  RM_M 27 Návrh na vydání předchozího souhlasu rady města 

s uzavřením nájemní smlouvy pro městský obvod 

Mariánské Hory a Hulváky 

08 
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RM_M 0 
Schválení programu 71. schůze rady města konané dne 29.09.2020 
  
Usnesení číslo: 04874/RM1822/71 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
program 71. schůze rady města konané dne 29.09.2020 

  

 
RM_M 1 
Souhlas s ukončením realizace projektu „Ozdravné pobyty pro 
předškoláky Slezské Ostravy“ v rámci vyhlášených dotačních 
podmínek programu „Ozdravné pobyty pro děti předškolního věku“ 
z finančních prostředků Moravskoslezského kraje 
  
Usnesení číslo: 04875/RM1822/71 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 01633/RM1822/26 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
informaci o ukončení realizace projektu „Ozdravné pobyty pro předškoláky Slezské Ostravy“ 

v rámci vyhlášených dotačních podmínek programu „Ozdravné pobyty pro děti předškolního 

věku“ z finančních prostředků Moravskoslezského kraje a o konečném vyúčtování projektu ve 

znění přílohy č. 1 a dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

 
RM_M 2 
Souhlas s ukončením realizace projektu „Pořízení televizních přijímačů 
využívaných v zařízeních sociálních služeb Slezské Ostravy“ v rámci 
vyhlášených dotačních podmínek „Programu podpory vybavení 
zařízení sociálních služeb v souvislosti s přechodem na vysílací 
standard DVB-T2 na období 2019 – 2020“ 
  
Usnesení číslo: 04876/RM1822/71 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 02909/RM1822/43 
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rada města 
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Rada města 

  
1) projednala 

  
informaci o ukončení realizace projektu „Pořízení televizních přijímačů využívaných 

v zařízeních sociálních služeb Slezské Ostravy“ v rámci vyhlášených dotačních podmínek 

„Programu podpory vybavení zařízení sociálních služeb v souvislosti s přechodem na vysílací 

standard DVB-T2 na období 2019 – 2020“ a o konečném vyúčtování projektu ve znění přílohy 

č. 1 a dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

2) žádá 

  
městský obvod Slezská Ostrava 

zabezpečit udržitelnost projektu „Pořízení televizních přijímačů využívaných v zařízeních 

sociálních služeb Slezské Ostravy“, dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Bc. Richard Vereš, T: 28.08.2023 

 starosta městského obvodu Slezská Ostrava 

  
 

RM_M 3 
Návrh na změnu podmínek pro čerpání a vyúčtování dvou investičních 
příspěvků poskytnutých právnické osobě Městské nemocnici Ostrava, 
příspěvková organizace, z Fondu pro rozvoj Městské nemocnice 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 04877/RM1822/71 

(zn.předkl.) 
40 

  
k usnesení č. 0993/ZM1822/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

   

zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o změně podmínek pro čerpání a závěrečné vyúčtování investičních příspěvků 

poskytnutých Městské nemocnici Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00635162, se sídlem 

Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava: 

 

• investičního příspěvku ve výši 2.100.000,00 Kč na realizaci akce ”Výměna rozvodů 

médií v energokanálu”, 

 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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• investičního příspěvku ve výši 1.000.000,00 Kč na realizaci akce “Výměna části 

oken v pavilonu D”, 

dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

   

zastupitelstvu města 

 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

- sníží investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 

na § 3522, pol. 6351, ÚZ 1070, ORG 4241, ORJ 170          o 3.100 tis. Kč 

- zvýší účelové neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 

na § 3522, pol. 5331, ÚZ 1070, ORG 4241, ORJ 170          o 3.100 tis. Kč 

  

3) doporučuje 

   

zastupitelstvu města 

 

schválit úpravu závazného ukazatele právnické osobě Městská nemocnice Ostrava, 

příspěvková organizace, IČO 00635162, se sídlem Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava, a to: 

 

• zvýšení účelového neinvestičního příspěvku          o 3.100 tis. Kč 

• snížení investičního příspěvku                                o 3.100 tis. Kč 

  

4) ukládá 

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

předložit návrh dle bodu 1), 2) a 3) tohoto usnesení ke schválení zastupitelstvu města 

  

 Vyřizuje: Mgr. Zdeněk Živčák, MPA, T: 14.10.2020 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
 

RM_M 4 
Poptávkové řízení na výběr poskytovatele úvěru pro městský obvod 
Moravská Ostrava a Přívoz ve výši 50 mil. Kč 
  
Usnesení číslo: 04878/RM1822/71 

(zn.předkl.) 
07 

  
k usnesení č. 1006/ZM1822/16 
  
Rada města 

  
 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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1) rozhodla 

  
vyzvat peněžní ústavy spolupracující s městem k předložení nabídky na úvěr ve výši 

50 mil. Kč na opravu a rekonstrukci majetku svěřeného městskému obvodu 

- Česká spořitelna, a. s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČO 45244782 

- Komerční banka, a. s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1, IČO 45317054 

- UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, 

PSČ 140 92, IČO 64948242 

- Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČO 00001350 

  

2) rozhodla 

  
o doporučujících hodnotících kritériích pro výběr nejvýhodnější nabídky na úvěr ve výši               

50 mil. Kč uvedených v důvodové zprávě 

  

3) jmenuje 

   

hodnotící komisi ve složení 

 

členové: 

1. Ing. Tomáš Macura, MBA  - primátor 

3. Ing. Lukáš Jančálek            - vedoucí odboru financí a rozpočtu 

3. Ing. Zuzana Ožanová         - starostka MOb MOaP 

 

náhradníci: 

1. Mgr. Zuzana Bajgarová     - náměstek primátora 

2. Ing. Věra Hrubá                 - vedoucí odd. finančního řízení 

3. Ing. Valentina Vaňková     - místostarostka Mob MOaP  

  

4) ukládá 

   

vedoucímu odboru financí a rozpočtu  

zabezpečit veškeré potřebné úkony vedoucí k získání nabídek dlouhodobého úvěru ve výši 

50 mil. Kč 

 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 01.12.2020 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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rada města 
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RM_M 5 
Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do vlastnictví právnické 
osoby Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková 
organizace, IČO 70631816, se sídlem Bohumínská 1056/71, 710 00 
Ostrava - Slezská Ostrava 
  
Usnesení číslo: 04879/RM1822/71 

(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 

finančního daru do vlastnictví právnické osoby Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, 

příspěvková organizace, IČO 70631816, se sídlem Bohumínská 1056/71, 710 00 Ostrava - 

Slezská Ostrava, ve výši 41 000,00 Kč (dle přílohy č. 1 předloženého materiálu) 

  

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: 02.10.2020 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
 

RM_M 6 
Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava za měsíc srpen 2020 
  
Usnesení číslo: 04880/RM1822/71 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
informaci o stavu veřejného pořádku za měsíc srpen 2020 
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rada města 
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RM_M 7 
Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke kupní smlouvě na nákup rotátorů se 
společností HOFI engineering s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 04881/RM1822/71 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě č. 2272/2020/HS/VZ ze dne 28. 4. 2020 mezi 

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

IČO 00845451 a společností HOFI engineering s.r.o., Požárnická 140, 742 83 Klimkovice, 

IČO 28135377 na nákup rotátorů dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 8 
Prominutí vratky v rámci spolufinancování projektů EKOTERMO - 
Ostrava Jih 2. část (projekt A) a Zateplení a výměna oken ZŠ Srbská 
  
Usnesení číslo: 04882/RM1822/71 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 3667/RMm1014/25 
k usnesení č. 2236/ZM1014/29 
k usnesení č. 10239/RM1014/135 
  
Rada města 

  
1) nesouhlasí 

  
a) s prominutím vratky finančních prostředků ve výši 1 023 781,20 Kč poskytnutých na 

předfinancování projektu EKOTERMO - Ostrava Jih 2. část (projekt A) z rozpočtu statutárního 

města Ostravy dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

b) s prominutím vratky finančních prostředků ve výši 33 293,18 Kč, poskytnutých na 

předfinancování projektu Zateplení a výměna oken ZŠ Srbská z rozpočtu statutárního města 

Ostrava dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

 
 
 
 
 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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RM_M 10 
Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce na část pozemku v k. ú. Stará 
Bělá, obec Ostrava s půjčitelem Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, p.o. 
  
Usnesení číslo: 04883/RM1822/71 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

   

na straně vypůjčitele 

 

o zavření smlouvy o výpůjčce na část pozemku parc. č. 3818/1, ost. plocha - silnice, 

v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava 

 

s 

 

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací (jako půjčitelem) 

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

IČO: 659 93 390 

za účelem užívání předmětu výpůjčky, na kterém je vybudovaná stavba dopravního zálivu, ve 

vlastnictví vypůjčitele, v rámci realizace stavby “Úprava přechodu na silnici I/58, ul. Plzeňská 

v Ostravě”, na dobu určitou, od účinnosti této smlouvy po dobu trvání 8 let, 

 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 11 
Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 04884/RM1822/71 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

   

s návrhem koupit nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, a to pozemky: 

- parc.č. 3635/8, 

- parc.č. 3635/9, 

od vlastníka OKK Koksovny, a.s., IČO 476 75 829, sídlo Koksární 1112, Přívoz, 702 00 

Ostrava, za cenu obvyklou v celkové výši 2.529.820,- Kč 



Statutární město Ostrava 
rada města 
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a s návrhem uzavřít kupní smlouvu 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: 14.10.2020 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 12 
Návrh na souhlas s umístěním komunikačního vedení, uzavření 
dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 
a smluv o zřízení věcného břemene k pozemkům ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy, pro T-Mobile Czech Republic a.s. 
a ČEZ Distribuce, a.s. 
  
Usnesení číslo: 04885/RM1822/71 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě v pozemku ve 

vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 202 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k. ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, pro:  

  

T-Mobile Czech Republic a.s. 

se sídlem Tomíčkova 2144/1, Chodov, 148 00 Praha 4, IČO:  64949681 

v rámci stavby “INSCZ FTTH Ostrava Bělský les 2. fáze” 

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 

služebnosti evid. č. 2033/2020/MJ ze dne 15. 7. 2020, s  budoucím oprávněným: 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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T-Mobile Czech Republic a.s. 

se sídlem Tomíčkova 2144/1, Chodov, 148 00 Praha 4, IČO: 64949681 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

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

a provozování podzemního vedení přípojky NN 0,4 kV   včetně přípojkové a rozpojovací 

skříně k pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 1958/12 - vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené 

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

ČEZ Distribuce, a.s. 

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

dle přílohy č. 7 předloženého materiálu 

  

4) rozhodla 

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

a provozování podzemního vedení přípojky NN 0,4 kV včetně  rozpojovací skříně k pozemku 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

p. p. č. 537/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

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

ČEZ Distribuce, a.s. 

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

přílohy č. 10 předloženého materiálu 

 

  

5) rozhodla 

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

a provozování podzemního kabelového vedení přípojky NN 0,4 kV k pozemku ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy: 

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

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



Statutární město Ostrava 
rada města 
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ČEZ Distribuce, a.s. 

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

přílohy č. 13 předloženého materiálu 

 

  

 
RM_M 13 
Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k.ú. Pustkovec 
a v k.ú. Poruba, vše obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 04886/RM1822/71 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) nesouhlasí 

   

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

statutárního města Ostrava, nesvěřenou městskému obvodu, a to: 

 

- část pozemku parc.č. 4685/84 o výměře cca 20 m2, dle zákresu v situačním snímku, který je 

přílohou č. 1/1 předloženého materiálu 

  

2) nesouhlasí 

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

statutárního města Ostrava, svěřené městskému obvodu, a to: 

- pozemek parc.č. 2800/1 

- část pozemku parc.č. 2639/1 o výměře cca 2200 m2, dle zákresu v situačním snímku, který je 

přílohou č. 2/1 předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 14.10.2020 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 
 
 
 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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RM_M 15 
Návrh prodat nemovité věci v k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 04887/RM1822/71 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

   

s návrhem prodat nemovitou věc ve vlastnictví statutárního města Ostrava, nesvěřenou 

městskému obvodu Ostrava-Jih, a to jednotku č. 3035/107, která je součástí bytového domu 

č.p. 3035, stojícího na pozemku parc.č. 126/7, zast. plocha a nádvoří, k.ú. Dubina 

u Ostravy, obec Ostrava, včetně příslušejícího spoluvlastnického podílu na společných částech 

domu a pozemku ve výši 6815/212626, a to XXXX XXXXX XXXXXXX, rok narození 

XXXX, bydliště XXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX, za cenu 

obvyklou ve výši 420.250,- Kč s tím, že XXXX XXXXX XXXXXXX uhradí i náklady na 

zpracování znaleckých posudků v celkové výši 5.000,- Kč 

 

a s návrhem uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

 

  

2) souhlasí 

   

s návrhem prodat bytovou jednotku č. 3031/4 ve vlastnictví statutárního města Ostrava, 

nesvěřenou městskému obvodu Ostrava-Jih, vymezenou ve smyslu zák. č. 72/1994 Sb., 

v bytovém domě č.p. 3031, který stojí na pozemku parc.č. 287/2, k.ú. Dubina u Ostravy, obec 

Ostrava, včetně příslušejícího spoluvlastnického podílu na společných částech domu 

a pozemku ve výši 5422/295311, a to to XXXXXXX XXXXXXXXX, rok narození XXXX, 

bydliště XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXX, za cenu obvyklou ve výši 

995.000,- Kč 

 

a s návrhem uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

 

  

3) ukládá 

   

náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

 

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 14.10.2020 

 vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 16 
Schválení Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt “Ostrčilova - 
inovace” v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 
  
Usnesení číslo: 04888/RM1822/71 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s přijetím dotace z Integrovaného regionálního operačního programu od poskytovatele, kterým 

je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, se sídlem Staroměstské nám. 932/6, 110 15 Praha 1, 

IČO: 66002222, pro projekt “Ostrčilova - inovace” dle podmínek stanovených v Rozhodnutí 

o poskytnutí dotace uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu, za podmínky souhlasu 

zastupitelstva města s podmínkami udržitelnosti tohoto projektu stanovenými v části III. odst. 1 

bodu 12 písm. a) a b) Podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace, které jsou nedílnou součástí 

Rozhodnutí o poskytnutí dotace uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

   

zastupitelstvu města 

 

vyslovit souhlas s podmínkami udržitelnosti projektu stanovenými v části III. odst. 1 bodu 12 

písm. a) a b) Podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace, které jsou nedílnou součástí 

Rozhodnutí o poskytnutí dotace uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu 

 

  

3) žádá 

   

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz  

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

usnesení 

 

  

 Vyřizuje: Ing. Zuzana Ožanová, T: 31.08.2022 

 starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  
4) ukládá 

   

primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA,  

předložit zastupitelstvu města návrh dle bodu 2) tohoto usnesení 

 

  

 Vyřizuje: Ing. Zuzana Ožanová, T: 14.10.2020 

 starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 
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RM_M 17 
Změna Rozhodnutí o podpoře kinematografie pro projekt “Obnova 
digitální promítací technologie Minikina kavárna” ze Státního fondu 
kinematografie 
  
Usnesení číslo: 04889/RM1822/71 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se změnou podmínky poskytnutí podpory ze Státního fondu kinematografie pro projekt 

“Obnova digitální promítací technologie Minikina kavárna” dle podmínek poskytovatele 

podpory, kterým je Státní fond kinematografie, se sídlem Veletržní palác, Dukelských hrdinů 

47, 170 00 Praha 7, IČO: 01454455, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu  

  

2) žádá 

   

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz  

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

usnesení 

 

  

 Vyřizuje: Ing. Zuzana Ožanová, T: 30.09.2020 

 starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  
 

RM_M 18 
Návrh na vydání předchozího souhlasu s prodejem nemovitých věcí pro 
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz a městský obvod Vítkovice 
  
Usnesení číslo: 04890/RM1822/71 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) vydává 

   

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

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

 

souhlas k prodeji nemovitého majetku městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz, a to: 

- pozemku parc. č. 508/1 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava. 
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2) vydává 

   

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

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

souhlas k prodeji nemovitého majetku městským obvodem Vítkovice, a to: 

 

- pozemku parc. č. 242/24 v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, 

 

za podmínky, že  bude prodáván minimálně za cenu v místě a čase obvyklou, stanovenou 

znaleckým posudkem 

 

  

 
RM_M 19 
Žádost na poskytnutí finančních prostředků z Fondu životního prostředí 
na vybavení provozovny „Centrum cirkulární módy v Ostravě“ 
  
Usnesení číslo: 04891/RM1822/71 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu životního prostředí města Ostravy žadateli: 

Centrum cirkulární módy, z.s.; IČO: 09103350; se sídlem Kunčice pod Ondřejníkem 329, 

739 13 Kunčice pod Ondřejníkem; v požadované finanční výši 49 000,- Kč (14,7 % 

z celkových předpokládaných nákladů 334 000,- Kč) dle důvodové zprávy, přílohy č. 1 

předloženého materiálu a o uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy dle přílohy č. 2 

předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

   

rozpočtové opatření, kterým se 

 

- zvyšují daňové příjmy 

 

 

pol. 1333, ORJ 120, ORG 5999 ………………….. o 49 tis. Kč 

 

- zvyšují neinvestiční transfery spolkům 

 

§ 3792, pol. 5222, ÚZ 1030, ORJ 190 …………… o 49 tis. Kč 

 

  

 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 22/65  
 

 

3) ukládá 

  
realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.09.2020 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 20 
Návrh na zvýšení nájemného a pachtovného o roční míru inflace, 
posunutí splatnosti inflačního nárůstu za rok 2020 
  
Usnesení číslo: 04892/RM1822/71 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
zvýšit nájemné a pachtovné za nebytové prostory, objekty, pronajaté pozemky a movité věci 

v roce 2020 o roční míru inflace ve výši 2,8 % u všech nájemních a pachtovních smluv, 

u kterých je možnost zvýšení nájemného a pachtovného sjednána, a u kterých je roční nájemné 

nebo pachtovné vyšší než 3.500,- Kč 

  

2) rozhodla 

  
o posunutí termínu splatnosti inflačního nárůstu nájemného a pachtovného za rok 2020 na 

leden 2021 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru majetkového 

oznámit jednotlivým nájemcům a pachtýřům nebytových prostor, objektů, pozemků 

a movitých věcí, jichž se to týká, zvýšení nájemného a pachtovného o roční míru inflace 

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 31.12.2020 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 
RM_M 21 
Dodatek č. 2 ke smlouvě o sdružených dodávkách elektřiny ze sítí NN 
pro objekty Statutárního města Ostrava, ev. č. zákazníka 3089/2019/HS 
  
Usnesení číslo: 04893/RM1822/71 

(zn.předkl.) 
84 
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Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí NN pro 

objekty Statutárního města Ostravy pro roky 2020 - 2021, ev. č. zákazníka 3089/2019/HS, 

mezi Statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 Ostrava, IČO: 00845451 

a společností Centropol Energy, a.s., Vaníčková 1594/1, 400 01 Ústí nad Labem,                     

IČO: 25458302, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu. 

  

 
RM_M 22 
Úprava rozpočtu 
  
Usnesení číslo: 04894/RM1822/71 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí finančních prostředků ve výši 15 000 tis. Kč městskému obvodu Hrabová na 

spolufinancování akce  Novostavba MŠ, ul. Bažanova, Ostrava-Hrabová 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

- nedaňové příjmy 

(E.1.) na ORJ 170, § 3549, pol. 2229, ÚZ 7700 o 15 tis. Kč 

          na ORJ 180, § 4349, pol. 2229, ÚZ 1355 o 48 tis. Kč 

                                                             ÚZ 7401 o 5 tis. Kč 

                                                             ÚZ 7410 o 4 tis. Kč 

                                § 4372, pol. 2229, ÚZ 7301 o 17 tis. Kč 

                                § 4376, pol. 2229, ÚZ 7410 o 1 tis. Kč 

                                § 4399, pol. 2229 o 2 tis. Kč 

                                § 4350, pol. 2229, ÚZ 2004, org. 34 o 3 tis. Kč 

                                                                              org. 36 o 3 tis. Kč 

                                                                              org. 37 o 26 tis. Kč 

                                § 4357, pol. 2229, org. 43 o 175 tis. Kč 

                                § 4357, pol. 2229, ÚZ 2004, org. 43 o 27 tis. Kč         
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- ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

(A.1.) na ORJ 120, pol. 4116, ÚZ 104135022 o 412 tis. Kč 

                                                ÚZ 104535023 o 1 421 tis. Kč 

(A.3.) na ORJ 120, pol. 4116, ÚZ 109517018, org. 120000000 o 1 563 tis. Kč 

                                                ÚZ 109117017, org. 120000000 o 276 tis. Kč 

na pol. 4116, ÚZ 13011, ORJ 120 o 8 029 tis. Kč (A.6.) 

- neinvestiční přijaté transfery od krajů 

na pol. 4122, ÚZ 13305, ORJ 120 o 4 671 tis. Kč (A.2.) 

- investiční přijaté transfery od krajů 

na pol. 4222, ÚZ 359, ORJ 120 o 170 tis. Kč (A.4.) 

                                                   o 155 tis. Kč (A.5.) 

- běžné výdaje 

(A.3.) na ORJ 135, § 3639, pol. 5011, ÚZ 109517018, org. 120000000 o 680 tis. Kč 

                                                             ÚZ 109117017, org. 120000000 o 120 tis. Kč 

                                            pol. 5031, ÚZ 109517018, org. 120000000 o 170 tis. Kč 

                                                             ÚZ 109117017, org. 120000000 o 30 tis. Kč 

                                            pol. 5032, ÚZ 109517018, org. 120000000 o 68 tis. Kč 

                                                             ÚZ 109117017, org. 120000000 o 12 tis. Kč 

          na ORJ 300, § 3639, pol. 5175, ÚZ 109517018, org. 120000000 o 43 tis. Kč 

                                                             ÚZ 109117017, org. 120000000 o 8 tis. Kč 

                               § 3639, pol. 5901, org. 120000000 o 708 tis. Kč 

(A.6.) na ORJ 135, § 4329, pol. 5011, ÚZ 13011 o 5 800 tis. Kč 

                                            pol. 5031, ÚZ 13011 o 1 414 tis. Kč 

                                            pol. 5032, ÚZ 13011 o 500 tis. Kč 

                                            pol. 5424 o 37 tis. Kč 

          na ORJ 130, § 4329, pol. 5136, ÚZ 13011 o 3 tis. Kč 

          na ORJ 180, § 4329, pol. 5151, ÚZ 13011 o 20 tis. Kč 

                                            pol. 5152, ÚZ 13011 o 150 tis. Kč 

                                            pol. 5154, ÚZ 13011 o 105 tis. Kč 

na § 6171, pol. 5660, ORJ 132 o 335 tis. Kč (B.1.) 

na § 6171, pol. 5166, ORJ 133 o 17 tis. Kč (C.1.) 

na § 6310, pol. 5163, ORJ 300 o 3 tis. Kč (C.2.) 

(C.5.) na ORJ 136, § 3639, pol. 5152 o 120 tis. Kč 

                                            pol. 5153 o 433 tis. Kč 

                               § 6171, pol. 5169 o 1 400 tis. Kč 

                                            pol. 5171 o 150 tis. Kč 

(C.6.) na ORJ 135, § 3299, pol. 5424, ÚZ 103533063, org. 100000000 o 5 tis. Kč 

                                                             ÚZ 103133063, org. 100000000 o 1 tis. Kč 

                                                             ÚZ 103107609, org. 100000000 o 1 tis. Kč 

(C.7.) na ORJ 100, § 2219, pol. 5169, ÚZ 2003 o 1 500 tis. Kč 

                                            pol. 5169 o 500 tis. Kč 
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na § 5213, pol. 5131, ORJ 200 o 15 tis. Kč (C.8.) 

na § 2212, pol. 5171, ORJ 100 o 17 314 tis. Kč (E.3.) 

na § 5213, pol. 5139, ORJ 200 o 556 tis. Kč (E.4.) 

- kapitálové výdaje 

(C.3.) na ORJ 230, § 3631, pol. 6121, org. 4356 o 140 tis. Kč 

                               § 3412, pol. 6121, org. 8247 o 4 054 tis. Kč 

                                                             ÚZ 95, org. 8247 o 706 tis. Kč 

                               § 2212, pol. 6121, ÚZ 95, org. 3242 o 156 tis. Kč 

                               § 3631, pol. 6121, org. 4360 o 300 tis. Kč 

                                                             org. 4361 o 500 tis. Kč 

                               § 1014, pol. 6121, org. 8195 o 125 tis. Kč 

                               § 3392, pol. 6121, org. 8202 o 5 000 tis. Kč 

                               § 6171, pol. 6121, org. 8179 o 14 944 tis. Kč 

                               § 2212, pol. 6121, org. 3268 o 49 tis. Kč 

                               § 2271, pol. 6121, org. 5055 o 4 386 tis.Kč 

                                                             ÚZ 95, org. 5055 o 4 480 tis.Kč 

                               § 2219, pol. 6121, org. 3155 o 5 142 tis. Kč 

                                                           ÚZ 95, org. 3155 o 3 899 tis. Kč 

                               § 2219, pol. 6121, org. 3239 o 302 tis. Kč             

na § 3639, pol. 6130, ORJ 137 o 564 tis. Kč (C.4.) 

(F.1.) na ORJ 230, § 2219, pol. 6121, ÚZ 8123, ORJ 230, org. 3275 o 11 000 tis. Kč 

                               § 2321, pol. 6121, ÚZ 8123, org. 7295 o 3 000 tis. Kč 

                                                                             org. 7362 o 6 000 tis. Kč 

                                                                             org. 7091 o 2 000 tis. Kč 

                                                                             org. 7449 o 2 000 tis. Kč 

                                                                             org. 7356 o 1 000 tis. Kč 

- neinvestiční transfery 

(A.1.) na ORJ 170, § 3522, pol. 5336, ÚZ 104135022, org. 4241 o 412 tis. Kč 

                                                             ÚZ 104535023, org. 4241 o 1 421 tis. Kč 

(A.2.) na ORJ 180, § 4350, pol. 5336, ÚZ 13305, org. 34 o 142 tis. Kč 

                               § 4357, pol. 5336, ÚZ 13305, org. 34 o 336 tis. Kč 

                               § 4350, pol. 5336, ÚZ 13305, org. 35 o 445 tis. Kč 

                               § 4357, pol. 5336, ÚZ 13305, org. 35 o 287 tis. Kč 

                               § 4350, pol. 5336, ÚZ 13305, org. 36 o 207 tis. Kč 

                               § 4350, pol. 5336, ÚZ 13305, org. 37 o 357 tis. Kč 

                               § 4357, pol. 5336, ÚZ 13305, org. 37 o 122 tis. Kč 

                               § 4350, pol. 5336, ÚZ 13305, org. 38 o 364 tis. Kč 

                               § 4357, pol. 5336, ÚZ 13305, org. 38 o 377 tis. Kč 

                               § 4357, pol. 5336, ÚZ 13305, org. 39 o 141 tis. Kč 

                               § 4357, pol. 5336, ÚZ 13305, org. 40 o 293 tis. Kč 

                               § 4350, pol. 5336, ÚZ 13305, org. 41 o 341 tis. Kč 

                               § 4354, pol. 5336, ÚZ 13305, org. 43 o 995 tis. Kč 

                               § 4357, pol. 5336, ÚZ 13305, org. 43 o 73 tis. Kč 
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          na ORJ 170, § 4358, pol. 5336, ÚZ 13305, org. 4241 o 191 tis. Kč 

- investiční transfery 

(A.4.) na ORJ 180, § 4350, pol. 6356, ÚZ 359, org. 35 o 150 tis. Kč 

                               § 4357, pol. 6356, ÚZ 359, org. 35 o 20 tis. Kč 

na § 4357, pol. 6356, ÚZ 359, ORJ 180, org. 39 o 155 tis. Kč (A.5.) 

na § 3392, pol. 6313, ÚZ 8123, ORJ 160, org. 4259 o 9 780 tis. Kč (F.1.) 

- investiční převody mezi statutárním městem a městskými obvody 

na § 6330, pol. 6363, ÚZ 6330, ORJ 120, org. 621 o 15 000 tis. Kč (E.2.) 

z v y š u j e 

- financování 

na pol. 8115, ORJ 120 o 335 tis. Kč (B.1.) 

(F.1.) na pol. 8123, ÚZ 8123, ORJ 120 o 9 780 tis. Kč 

                                                               o 11 000 tis. Kč 

                                                               o 14 000 tis. Kč 

- účelová rezerva ke krytí výpadku sdílených daní 

na § 6409, pol. 5901, ÚZ 2020, ORJ 120 o 526 tis. Kč (E.1.) 

                                                                  o 1 200 tis. Kč (E.5.) 

s n i ž u j í 

- běžné výdaje 

na § 6171, pol. 5167, ORJ 133 o 17 tis. Kč (C.1.) 

na § 3639, pol. 5169, ORJ 300 o 3 tis. Kč (C.2.) 

(C.5.) na ORJ 136, § 2212, pol. 5169 o 100 tis. Kč 

                               § 3412, pol. 5152, ÚZ 3412 o 233 tis. Kč 

                                            pol. 5154, ÚZ 3412 o 160 tis. Kč 

                               § 3639, pol. 5151 o 200 tis. Kč 

                               § 6171, pol. 5151 o 150 tis. Kč 

                                            pol. 5154 o 1 260 tis. Kč 

na § 3299, pol. 5901, ORJ 140, org. 100000000 o 7 tis. Kč (C.6.) 

(C.8.) na ORJ 200, § 5213, pol. 5166 o 3 tis. Kč 

                                            pol. 5169 o 12 tis. Kč 

na § 4399, pol. 5213, ORJ 180 o 200 tis. Kč (E.1.) 
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- kapitálové výdaje 

(C.3.) na ORJ 230, § 3631, pol. 6121, org. 4042 o 140 tis. Kč 

                               § 3612, pol. 6121, org. 2010 o 204 tis. Kč 

                               § 3631, pol. 6121, org. 4359 o 2 200 tis. Kč 

                                                             org. 4363 o 1 650 tis. Kč 

                               § 3639, pol. 6121, ÚZ 95, org. 8207 o 500 tis. Kč 

                                                                         org. 8233 o 362 tis. Kč 

                               § 3631, pol. 6121, org. 4042 o 925 tis. Kč 

                               § 3741, pol. 6121, org. 8218 o 3 393 tis. Kč 

                               § 3741, pol. 6121, org. 8222 o 14 390 tis. Kč 

                               § 3639, pol. 6121, org. 8249 o 2 210 tis. Kč 

                               § 2212, pol. 6121, org. 3190 o 672 tis. Kč 

                                                             org. 3205 o 58 tis. Kč 

                               § 2219, pol. 6121, org. 3091 o 450 tis. Kč 

                               § 2219, pol. 6121, org. 3138 o 1 003 tis. Kč 

                                                             ÚZ 95, org. 3226 o 1 200 tis. Kč 

                                                             ÚZ 95, org. 3236 o 190 tis. Kč 

                               § 2219, pol. 6121, org. 3251 o 600 tis. Kč 

                                                             org. 3257 o 500 tis. Kč 

                               § 3113, pol. 6121, org. 6321 o 51 tis. Kč 

                                                             ÚZ 95, org. 6321 o 921 tis. Kč 

                               § 3612, pol. 6121, ÚZ 95, org. 1664 o 300 tis. Kč 

                                                             org. 2010 o 286 tis. Kč 

                               § 3639, pol. 6121, ÚZ 95, org. 8233 o 197 tis. Kč 

                               § 3722, pol. 6121, org. 8260 o 766 tis. Kč 

                               § 3741, pol. 6121, ÚZ 95, org. 5014 o 1 672 tis. Kč 

                               § 3745, pol. 6121, org. 5051 o 1 151 tis. Kč 

                                                             ÚZ 95, org. 5053 o 970 tis. Kč 

                               § 4357, pol. 6121, org. 6035 o 500 tis. Kč 

                                                             ÚZ 95, org. 6055 o 1 500 tis. Kč 

                                                             org. 6060 o 400 tis. Kč 

                                                             org. 6061 o 500 tis. Kč 

                               § 6171, pol. 6121, org. 8198 o 2 843 tis. Kč 

                                                             ÚZ 95, org. 8198 o 1 357 tis. Kč 

                                                             org. 8244 o 50 tis. Kč 

                               § 6211, pol. 6121, ÚZ 95, org. 8245 o 72 tis. Kč                               

na § 3639, pol. 6130, ORJ 137, org. 8323 o 564 tis. Kč (C.4.) 

na § 2212, pol. 6121, ORJ 100, org. 3270 o 2 000 tis. Kč (C.7.) 

- neinvestiční transfery 

na § 3312, pol. 5221, ORJ 160 o 1 200 tis. Kč (E.5.) 
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s n i ž u j e 

- účelová rezerva na předfinancování a spolufinancování projektů 

na § 6409, pol. 5901, ÚZ 6330, ORJ 120 o 15 000 tis. Kč (E.2.) 

- rozpočtová rezerva 

na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 17 314 tis. Kč (E.3.) 

- účelová rezerva na krizová opatření 

na § 5213, pol. 5903, ORJ 120 o 556 tis. Kč (E.4.) 

Městský obvod Hrabová (E.2.) 

zvýší investiční převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4251, ÚZ 6330, org. 621 o 15 000 tis. Kč 

zvýší kapitálové výdaje 

na § 3111, pol. 6xxx, ÚZ 6330, org. 21xxxxx000000 o 15 000 tis. Kč 

Městské obvody dle bodu A.6 důvodové zprávy 

- zvýší ostatní neinvestiční přiajté transfery ze SR 

na pol. 4116, ÚZ 13011 celkem o 31 796 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje 

na § 4329, pol. 5xxx, ÚZ 13011 celkem o 31 796 tis. Kč 

  

3) ukládá 

   

vedoucímu odboru financí a rozpočtu  

realizovat schválené rozpočtové opatření 

 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.09.2020 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 23 
Návrh na uzavření Smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací 
platbě za jeho výkon mezi Statutárním městem Ostrava, se sídlem 
Prokešovo nám.8, 729 30 Ostrava, IČO 00845451 a Moravskoslezským 
krajem, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO 70890692 
  
Usnesení číslo: 04895/RM1822/71 

(zn.předkl.) 
86 

  



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 29/65  
 

Rada města 

 

  
1) doporučuje 

   

zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o uzavření Smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon 

mezi Statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, 

IČO 00845451 a Moravskoslezským krajem se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, 

IČO 70890692 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

 

  

2) ukládá 

   

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

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh na uzavření smlouvy dle bodu 1) tohoto 

usnesení 

 

  

 Vyřizuje: Mgr. Zdeněk Živčák, MPA, T: 14.10.2020 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
 

RM_M 24 
Návrh na vydání předchozího souhlasu k prodeji nemovitého majetku 
městským obvodem Ostrava-Jih 
  
Usnesení číslo: 04896/RM1822/71 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) vydává 

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

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

souhlas k prodeji nemovitého majetku městským obvodem Ostrava - Jih, a to: 

- části pozemku p.p.č. 1060/2 o výměře 51 m2, v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava 

dle geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 3636-86/2020, ze dne 10. 6. 2020, 

vyhotoveného pro k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, oddělenou a nově označenou jako 

pozemek p.p.č. 1060/10. 
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2) vydává 

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

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

souhlas k prodeji nemovitého majetku městským obvodem Ostrava - Jih, a to: 

- části pozemku parc. č. 263/17 o výměře 12 m2 díl a), 

- části pozemku parc. č. 624/1 o výměře 71 m2 díl b),  

 

vše  v k. ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava, dle geometrického plánu pro rozdělení 

pozemku č. 1223-44/2019, ze dne 19. 11. 2019, vyhotoveného pro k. ú. Výškovice u Ostravy, 

obec Ostrava, sloučené do nově označeného pozemku parc. č. 624/4 o výměře 82 m2. 

  

3) vydává 

   

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

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

souhlas k prodeji nemovitého majetku městským obvodem Ostrava - Jih, a to: 

 

- pozemku p.č.st. 2086/1 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava 

 

  

 
RM_M 25 
Návrh na souhlas s umístěním stavby a uzavření smlouvy o smlouvě 
budoucí o zřízení služebnosti v pozemku ve vlastnictví statutárního 
města Ostravy pro CETIN a.s. a návrh na zřízení služebnosti a uzavření 
smlouvy o zřízení služebnosti pro fyzickou osobu v k. ú. Svinov, obec 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 04897/RM1822/71 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě včetně rozvaděče 

v pozemcích ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

p. č. 304/1 – orná půda, zemědělský půdní fond, 

p. č. 304/38 – orná půda, zemědělský půdní fond, 

p. č. 341/24 – orná půda, zemědělský půdní fond 

vše v k. ú. Hrabová, obec Ostrava, pro: 
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CETIN a.s. 

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

IČO: 04084063 

v rámci stavby”11010-083736, 0995/18 CTP Ostrava_011, 016, 020, 023_OK” 

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

  

2) rozhodla 

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

komunikačního vedení veřejné komunikační sítě k pozemkům: 

p. č. 304/1 – orná půda, zemědělský půdní fond, 

p. č. 304/38 – orná půda, zemědělský půdní fond, 

p. č. 341/24 – orná půda, zemědělský půdní fond 

vše v k. ú. Hrabová, 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) rozhodla 

   

na straně vlastníka uzavřít smlouvu zřízení služebnosti kanalizační přípojky k pozemku: 

 

parc. č. 3076/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú. Svinov, obec Ostrava, 

 

s budoucím oprávněným: 

 

XXXXXXX XXXXX 

bydliště XXXXXXXX XXXXXXX XXX XXX XXXXXXX, datum narození XXXX 

 

dle přílohy č. 6  předloženého materiálu 
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RM_M 26 
Návrh na záměr města pronajmout nemovité věci v k. ú. Moravská 
Ostrava a v k. ú. Martinov ve Slezsku, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 04898/RM1822/71 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

   

 

o záměru města pronajmout pozemek parc. č. 405/4, zastavěná plocha a nádvoří, 

k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, dle zákresu ve snímku, který je součástí přílohy č. 1/1 

předloženého materiálu 

 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

 

  

2) rozhodla 

   

o záměru města pronajmout nemovité věci v k. ú. Martinov ve Slezsku, obec Ostrava, a to: 

- parc. č. 2424/1 - ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, 

 

- parc. č. 2424/2 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba Martinov č.p. 3177, 

obč. vyb., 

- parc. č. 2424/3 - ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, 

- parc. č. 2424/4 - ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, 

 

dle zákresu v situačním snímku, který je přílohou č. 3/1 předloženého materiálu 

 

s tím, že si vyhrazuje právo pronajmout shora uvedené pozemky jako celek, nebo kterýkoliv 

pozemek nebo jeho části jednotlivě, přičemž si vyhrazuje kdykoliv tento záměr zrušit 

 

  

 
RM_M 28 
Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava, návrh 
směnit nemovité věci a návrh na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti 
v k.ú. Kunčice nad Ostravicí, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 04899/RM1822/71 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
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1) souhlasí 

   

s návrhem koupit nemovité věci v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava, a to pozemky: 

 

- p.p.č. 183/8, 

- p.p.č. 521/15, 

- p.p.č. 773 

od vlastníka Asental Land, s.r.o., IČO 277 69 143, sídlo Gregorova 2582/3, Moravská Ostrava, 

702 00, za cenu obvyklou v celkové výši 563.010,- Kč 

a s návrhem uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) souhlasí 

  
s tím, aby si zastupitelstvo města vyhradilo rozhodnutí označit pozemky, uvedené v bodě 1) 

tohoto usnesení, 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 předmětné nemovité věci statutární město Ostrava nabude do 

svého vlastnictví 

  

3) souhlasí 

  
s tím, aby zastupitelstvo města označilo pozemky, uvedené v bodě 1) tohoto usnesení, 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 předmětné nemovité věci statutární město Ostrava nabude do svého vlastnictví 

  

4) souhlasí 

   

s návrhem směnit nemovité věci v k.ú. Kunčice nad Ostravicí, obec Ostrava, a to: 

 

- pozemek parc.č. 10, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřený městskému obvodu 

Slezská Ostrava 

 

za 

 

- část pozemku parc.č. 511, o výměře 12 m
2
, která je dle geometrického plánu č. 1567-42/2020 

oddělena a nově označena jako pozemek parc.č. 511/2, 

- část pozemku parc.č. 511, o výměře 12 m
2
, která je dle geometrického plánu č. 1567-42/2020 

oddělena a nově označena jako pozemek parc.č. 511/3, 

ve vlastnictví TYSA WORK s.r.o., IČO 051 46 267, sídlo Místecká 1120/103, Vítkovice,             

703 00 Ostrava 
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s tím, že TYSA WORK s.r.o. uhradí statutárnímu městu Ostrava rozdíl mezi obvyklými 

cenami předmětů směny ve výši 23.160,- Kč spolu s náklady na zpracování  znaleckého 

posudku ve výši 2.000,- Kč 

a s návrhem uzavřít směnnou smlouvu dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

5) rozhodla 

  
na straně oprávněného uzavřít dle přílohy č. 4 předloženého materiálu smlouvu o zřízení 

služebnosti inženýrské sítě veřejného osvětlení k pozemku parc. č. 10, v k.ú. Kunčice nad 

Ostravicí, obec Ostrava, 

s povinným TYSA WORK s.r.o., IČO 051 46 267, sídlo Místecká 1120/103, Vítkovice, 703 00 

Ostrava, 

za podmínky, že zastupitelstvo města rozhodne o uzavření směnné smlouvy v rámci “Směnné 

smlouvy a smlouvy o zřízení služebnosti” uvedené v bodě 4) tohoto usnesení 

  

6) souhlasí 

  
s tím, aby si zastupitelstvo města vyhradilo rozhodnutí označit nově vzniklé pozemky                 

parc.č. 511/2 a parc.č. 511/3, oba k.ú. Kunčice nad Ostravicí, 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 předmětné nemovité věci statutární město Ostrava nabude do svého vlastnictví 

  

7) souhlasí 

  
s tím, aby zastupitelstvo města označilo nově vzniklé pozemky parc.č. 511/2 a parc.č. 511/3, 

oba k.ú. Kunčice nad Ostravicí, 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 předmětné nemovité věci 

statutární město Ostrava nabude do svého vlastnictví 

  

8) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Rabimu Babincovi 

předložit návrh dle bodu 1) až 4) a 6) až 7) zastupitelstvu města k rozhodnutí 

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 14.10.2020 

 vedoucí odboru majetkového 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_M 29 
Návrh na uzavření smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání 
v budově č.p. 1374 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 04900/RM1822/71 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) 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. 4 předloženého materiálu 

 

  

 
RM_M 30 
Návrh na uzavření “Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 
inženýrské sítě a Smlouvu o výpůjčce” a “Smlouvy o budoucí smlouvě 
o zřízení služebnosti inženýrské sítě a Nájemní smlouvy” v souvislosti 
se stavbami, u kterých statutární město Ostrava plní funkci investora 
 
Usnesení číslo: 04901/RM1822/71 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

   

uzavřít “Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě a Smlouvu 

o výpůjčce” v souvislosti se stavbou “Odvodnění lokality Píseckého” mezi vlastníkem 

XXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXX 

XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX  

a statutárním města Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 008445451, dle 

přílohy č. 2 předloženého materiálu 

 

  

 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

   

uzavřít “Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě a Nájemní smlouvu” 

v souvislosti se stavbou “Rekonstrukce vodovodu DN 500 ul. Staňkova” mezi vlastníky 

XXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX 

XXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXX XX 

XXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXX XXXXX XXXXXXX  

 

a statutárním města Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 008445451, dle 

přílohy č. 4 předloženého materiálu 

 

  

3) rozhodla 

  
uzavřít “Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě a Smlouvu 

o výpůjčce” v souvislosti se stavbou “Plošná kanalizace Michálkovice, SO 01 Odkanalizování 

území sever - oblast ul. Štěpničkova” mezi vlastníky XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX 

XXXX X XXXX XXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXX XXX XXXXX 

XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

a statutárním města Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 008445451, dle 

přílohy č. 6 předloženého materiálu 

 

  

4) rozhodla 

   

uzavřít “Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě a Smlouvu o 

výpůjčce” v souvislosti se stavbou “Odkanalizování Heřmanic, spádová oblast ulic Vrbická - 

Záblatská” mezi M&M Residence Alfa s.r.o., Nádražní 535/15, Moravská Ostrava, 702 00 

Ostrava, IČO: 07377631 

 

a statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava IČO: 00845451, dle přílohy 

č. 8 předloženého materiálu 

 

  

5) rozhodla 

  
uzavřít “Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě a Smlouvu 

o výpůjčce” v souvislosti se stavbou “Rekonstrukce vodovodu a dostavba kanalizace 

v ul. Viničná a Vinohrad” mezi vlastníkem Ostravské vodárny a kanalizace a.s., 

Nádražní 3114/28, Moravská Ostrava, 729 71 Ostrava, IČO: 45193673 

a statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 008454451, dle 

přílohy č. 10 předloženého materiálu 

  

 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_M 31 
Kácení dřevin na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 04902/RM1822/71 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
a) s kácením 4 ks topolů osika o obvodech kmenů 90 cm, 95 cm, 110 cm a 115 cm, 1 ks dubu 

letního o obvodu kmene 270 cm a 1 ks břízy bělokoré o obvodu kmene 100 cm rostoucích na 

pozemku parc.č. 818/2 - vodní plocha, v k.ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

b) s kácením 1 ks topolu kanadského o obvodu kmene 85 cm a 69 cm (dvojkmen) a 1 ks 

souvislé keřové skupiny o celkové ploše 74 m2 rostoucích na pozemku parc.č. 3463/1 - ostatní 

plocha, jiná plocha, k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava a 2 ks topolů kanadských o obvodech 

kmenů 97 cm a 97 cm rostoucích na pozemku parc.č. 3463/20 - ostatní plocha, jiná plocha,  

k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č.2 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru hospodářské správy 

zajistil vyhotovení souhlasů s kácením dřevin dle bodu 1a) a 1b) tohoto usnesení  

  

 Vyřizuje: Ing. René Bartoš, T: 09.10.2020 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
3) zmocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy 

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

  

 Vyřizuje: Ing. René Bartoš, T: 09.10.2020 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

RM_M 32 
Návrh na uzavření Smluv o budoucích smlouvách o zřízení služebnosti 
inženýrské sítě a Nájemních smluv v souvislosti se stavbou 
“Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Svinov, oblast Sabinova” 
  
Usnesení číslo: 04903/RM1822/71 

(zn.předkl.) 
05 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

  
1) rozhodla 

   

uzavřít “Nájemní smlouvu” v souvislosti se stavbou “Rekonstrukce kanalizace a vodovodu 

Svinov, oblast Sabinova” mezi pronajímatelem XXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXX 

XXXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX  

 

a nájemcem statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, 

IČO: 00845451 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

 

  

2) rozhodla 

   

uzavřít “Nájemní smlouvu” v souvislosti se stavbou “Rekonstrukce kanalizace a vodovodu 

Svinov, oblast Sabinova” mezi pronajímatelem XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX 

XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXX XX XXXXXXX  

a nájemcem statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava,                              

IČO: 00845451 dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
uzavřít “Nájemní smlouvu” v souvislosti se stavbou “Rekonstrukce kanalizace a vodovodu 

Svinov, oblast Sabinova” mezi pronajímatelem XXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX  

a nájemcem statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, 

IČO: 00845451 dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

4) rozhodla 

   

uzavřít “Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě a Nájemní smlouvu” 

v souvislosti se stavbou “Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Svinov, oblast Sabinova” mezi 

vlastníkem a XXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX 

XXXXXXX XXX XX XXXXXXX  

 

a budoucím oprávněným a nájemcem statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 

Ostrava, IČO: 00845451 dle přílohy č. 8 předloženého materiálu 

 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

   

uzavřít “Nájemní smlouvu” v souvislosti se stavbou “Rekonstrukce kanalizace a vodovodu 

Svinov, oblast Sabinova” mezi pronajímateli XXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXX 

XXXX X XXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXX XXX XXXXX 

XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

 

a nájemcem statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, 

IČO: 00845451 dle přílohy č. 10 předloženého materiálu 

 

  

6) rozhodla 

   

uzavřít “Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě a Nájemní smlouvu” 

v souvislosti se stavbou “Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Svinov, oblast Sabinova” mezi 

vlastníkem a pronajímatelem XXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX 

XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXXXXX  

 

a budoucím oprávněným a nájemcem statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 

Ostrava, IČO: 00845451 dle přílohy č. 12 předloženého materiálu 

 

  

 
RM_M 33 
Návrh na uzavření “Smlouvy o zřízení služebnosti” v souvislosti se 
stavbou “Vodovod ul. P. Křičky” 
  
Usnesení číslo: 04904/RM1822/71 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

ul. P. Křičky” mezi vlastníkem: 

 

ALKI spol. s r.o. 

sídlo: Štěrboholská 1476/85, Hostivař, 102 00 Praha 10 

zastoupena Mgr. Markem Ruzsó, jednatelem 

IČO: 61947113 

 

a 

 

 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

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

IČO: 00845451 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 34 
“Plošná kanalizace Michálkovice, SO01 Odkanalizování území sever – 
oblast ul. Štěpničkova - DPS” - návrh na uzavření Dodatku č.1 ke 
Smlouvě o dílo č. 3042/2018/OI 
  
Usnesení číslo: 04905/RM1822/71 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 3042/2018/OI na vyhotovení dokumentace pro 

provádění stavby “Plošná kanalizace Michálkovice, SO01 Odkanalizování sever - oblast 

ul. Štěpničkova”, mezi smluvními stranami statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 

729 30 Ostrava, IČO 00845451 na straně jedné (objednatel) a společností HUTNÍ PROJEKT 

OSTRAVA a.s., 28. října 1142/168, 709 00 Ostrava, IČO 45193622 na straně druhé 

(zhotovitel), dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, a to z důvodů dle důvodové zprávy 

předloženého materiálu, kdy nová cena díla bude činit maximálně 465.000,-- Kč bez DPH. 

  

 
RM_M 35 
Návrh na záměr města směnit nemovité věci v k.ú. Michálkovice, obec 
Ostrava, návrh koupit část nemovité věci v k.ú. Koblov, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 04906/RM1822/71 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

   

s návrhem na záměr města směnit část nemovité věci v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava, ve 

vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřené městskému obvodu Michálkovice, a to část 

pozemku p.p.č. 614/11, ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 30 m2, která je dle 

geometrického plánu č. 2294-199/2020 oddělena a nově označena jako pozemek p.p.č. 614/48, 

zahrada, 

 

za 

 

- část pozemku p.p.č. 99/1, zahrada, o výměře 11 m2 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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- část pozemku p.p.č. 99/26, zahrada, o výměře 31 m2, 

 

dle geometrického plánu č. 2266-375/2019 oba díly oddělené, sloučené a dále označené jako 

pozemek p.p.č. 99/26, ost. plocha, ost. Komunikace 

 

ve vlastnictví XXXX XXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXX XXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

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

 

  

2) souhlasí 

   

s návrhem koupit část nemovité věci v k.ú. Koblov, obec Ostrava, a to část pozemku                   

parc.č. 296, ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 145 m2, která je dle geometrického plánu  

č. 1384-175/2020 oddělena a nově označena jako pozemek parc.č. 296/2, ost. plocha,            

ost. komunikace, 

 

od vlastníka XXXXX XXXXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXXX XXXXXX 

XXX XX XXXXXXXXXXXXXX, za cenu obvyklou ve výši 72.500,- Kč 

a s návrhem uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

3) souhlasí 

  
s tím, aby si zastupitelstvo města vyhradilo rozhodnutí označit nově vzniklý pozemek, uvedený 

v bodě 2) tohoto usnesení, 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 předmětnou nemovitou věc statutární město 

Ostrava nabude do svého vlastnictví 

  

4) souhlasí 

  
s tím, aby zastupitelstvo města označilo nově vzniklý pozemek, uvedený v bodě 2) tohoto 

usnesení, 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 předmětnou nemovitou věc statutární město Ostrava nabude do 

svého vlastnictví 

  

 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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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: 14.10.2020 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 36 
Návrh na uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 
věcného břemene a Smluv o budoucích smlouvách o zřízení 
služebnosti inženýrské sítě a Smluv o výpůjčce v souvislosti se 
stavbami “Vícepodlažní parkování u ZOO” a “Dostavba kanalizace 
v ulici Hluboká” 
  
Usnesení číslo: 04907/RM1822/71 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

stavbou “Vícepodlažní parkování u ZOO” mezi budoucím povinným Moravskoslezským 

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

a budoucím oprávněným statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, 

IČO: 00845451, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

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

o výpůjčce” v souvislosti se stavbou “Dostavba kanalizace v ulici Hluboká” mezi vlastníky 

XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXX 

XXXXXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX 

XXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXX 

a statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845450 dle 

přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

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

o výpůjčce” v souvislosti se stavbou “Dostavba kanalizace v ulici Hluboká” mezi 



Statutární město Ostrava 
rada města 
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vlastníkem XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXX 

XXXXXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

a statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845450 dle 

přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

4) rozhodla 

   

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

o výpůjčce” v souvislosti se stavbou “Rozšíření VO oblast Liščí v k.ú. Stará Plesná, obec 

Ostrava” mezi vlastníkem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXX 

XXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

a statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845450 dle 

přílohy č. 8 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 37 
Oprava kanalizace v ul. Skautská - návrh na uzavření Dodatku č.1 ke 
Smlouvě o dílo č. 1247/2020/OI/VZKÚ 
  
Usnesení číslo: 04908/RM1822/71 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

   

o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1247/2020/OI/VZKÚ na realizaci stavby 

“Oprava kanalizace v ul. Skautská”, mezi smluvními stranami statutárním městem Ostrava, 

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO 00845451 na straně jedné (objednatel) a 

společností JANKOSTAV s. r.o., Štěpaňákova 714/31, 719 00 Ostrava - Kunčice, 

IČO 25855581 na straně druhé (zhotovitel), dle přílohy č. 1, a to z důvodů dle důvodové  

zprávy předloženého materiálu, kdy nová cena díla bude činit maximálně 3.140.524,92 Kč 

bez DPH. 

 

  

 
RM_M 38 
Návrh na uzavření dohody o vypořádání vzájemného finančního plnění 
mezi statutárním městem Ostrava a panem Šxxxxxx Sxxxxxx 
  
Usnesení číslo: 04909/RM1822/71 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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1) souhlasí 

  
s uzavřením dohody o vypořádání vzájemného finančního plnění mezi statutárním městem 

Ostrava a panem XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXX, korespondenční 

adresa XXXXXXXXX XX XXX XX XXXXXXXX, a to v souladu s důvodovou zprávou 

a přílohou č.  1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 39 
Návrh na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti kabelového vedení 
veřejného osvětlení včetně ocelového výložníku se svítidlem 
a rozvaděče s vlastníkem pozemku - fyzickou osobou pro oprávněného 
SMO 
  
Usnesení číslo: 04910/RM1822/71 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

   

na straně oprávněného ze služebnosti uzavřít smlouvu o  zřízení služebnosti inženýrské sítě 

kabelového vedení veřejného osvětlení včetně ocelového výložníku se svítidlem a rozvaděče 

RVO 081 na pozemku parc. č. 1242/43 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba 

Moravská Ostrava, č.p. 1023, byt. dům v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, s vlastníkem: 

 

XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX 

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX 

XXXXXXX  

 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

 

  

 
RM_M 40 
Návrh na uzavření dohody o úpravě smluvního vztahu 
  
Usnesení číslo: 04911/RM1822/71 

(zn.předkl.) 
86 

  
k usnesení č. 02992/RMm1822/4 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření dohody o úpravě smluvního vztahu se společností smart healthcare solutions, s.r.o., 



Statutární město Ostrava 
rada města 
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č.p. 208 Štarnov, 783 14 Štarnov, IČO 02184826, dle důvodové zprávy  a přílohy č. 1 a 2 

předloženého materiálu s úpravou 

  

2) ukládá 

   

vedoucímu odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

nárokovat finanční prostředky na plnění dle dohody o úpravě smluvního vztahu                                 

ve výši 943 tis. Kč v rámci sestavování návrhu rozpočtu běžných výdajů na rok 2021 

 

  

 Vyřizuje: Mgr. Zdeněk Živčák, MPA, T: 30.11.2020 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
 

RM_M 41 
Návrh na uzavření smlouvy o vypořádání závazků 
  
Usnesení číslo: 04912/RM1822/71 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně půjčitele uzavřít smlouvu o vypořádání závazků souvisejících se smlouvou 

o výpůjčce ze dne 21. 11. 2018 - přenechání části pozemku parc. č. 5609/3 ostatní plocha, 

silnice v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava o výměře 517 m2, s vypůjčitelem: 

Moravskoslezský kraj 

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

IČO: 70890692, 

zastoupený 

Správou silnic Moravskoslezského kraje, 

příspěvkovou organizací 

se sídlem Úprkova 795/1, Přívoz, 702 00 Ostrava 

IČO: 00095711, 

 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

 

  

 
RM_M 42 
Strategie ITI ostravské aglomerace - plnění a změny 
  
Usnesení číslo: 04913/RM1822/71 

(zn.předkl.) 
38 



Statutární město Ostrava 
rada města 
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Rada města 

  
1) bere na vědomí 

  
plnění Strategie ITI ostravské aglomerace na období 2014-2020 

  

2) souhlasí 

  
s návrhem změn Strategie ITI ostravské aglomerace na období 2014-2020 dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

3) doporučuje 

   

zastupitelstvu města 

 

vzít na vědomí plnění Strategie ITI a schválit změny Strategie ITI ostravské aglomerace na 

období 2014-2020 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

 

  

4) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

předložit zastupitelstvu města návrh dle bodu 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 14.10.2020 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
 

RM_M 43 
ITI ostravské aglomerace - výzvy nositele ITI k předkládání 
projektových záměrů 
  
Usnesení číslo: 04914/RM1822/71 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
text výzvy Nositele ITI ostravské aglomerace - “Zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání 

III” k předkládání projektových záměrů pro opatření 1.1.1 Strategie ITI ostravské aglomerace 

“Vytvoření podmínek pro kvalitní přípravu na zaměstnání v technických, řemeslných a 

přírodovědných oborech a rozvoj klíčových přenositelných kompetencí pro uplatnění na trhu 

práce” ve vazbě na výzvu č. 66 Řídicího orgánu IROP “Infrastruktura pro vzdělávání - 
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Integrované projekty ITI”, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
text výzvy Nositele ITI ostravské aglomerace - “Střední a vyšší odborné školy III” k 

předkládání projektových záměrů pro opatření 1.1.1 Strategie ITI ostravské aglomerace 

“Vytvoření podmínek pro kvalitní přípravu na zaměstnání v technických, řemeslných a 

přírodovědných oborech a rozvoj klíčových přenositelných kompetencí pro uplatnění na trhu 

práce” ve vazbě na výzvu č. 66 Řídicího orgánu IROP “Infrastruktura pro vzdělávání - 

Integrované projekty ITI”, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy - odboru strategického rozvoje 

1. vyhlásit výzvu č. 44 Zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání III k předkládání 

projektových záměrů pro opatření 1.1.1 Strategie ITI ostravské aglomerace “Vytvoření 

podmínek pro kvalitní přípravu na zaměstnání v technických, řemeslných 

a přírodovědných oborech a rozvoj klíčových přenositelných kompetencí pro uplatnění 

na trhu práce” ve vazbě na výzvu č. 66 Řídicího orgánu IROP “Infrastruktura pro 

vzdělávání - Integrované projekty ITI”, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

2. vyhlásit výzvu č. 45 Střední a vyšší odborné školy III k předkládání projektových 

záměrů pro opatření 1.1.1 Strategie ITI ostravské aglomerace “Vytvoření podmínek pro 

kvalitní přípravu na zaměstnání v technických, řemeslných a přírodovědných oborech a 

rozvoj klíčových přenositelných kompetencí pro uplatnění na trhu práce” ve vazbě na 

výzvu č. 66 Řídicího orgánu IROP “Infrastruktura pro vzdělávání - Integrované 

projekty ITI”, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 30.09.2020 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
 

RM_M 44 
Návrh na souhlas s prodloužením vodovodního řadu a návrh na 
uzavření nájemní smlouvy 
  
Usnesení číslo: 04915/RM1822/71 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
 
 



Statutární město Ostrava 
rada města 
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1) souhlasí 

   

s prodloužením vodovodního řadu v pozemcích ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

 

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

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

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

vše k. ú. Svinov, obec Ostrava, 

 

pro investora: 

 

MASTER SPORT s. r. o. 

se sídlem Provozní 5560/1b, Třebovice, 722 00 Ostrava 

IČO 277 92 064 

 

v rámci stavby “LCS - Logistické centrum Svinov” 

 

dle situace z projektové dokumentace, která je přílohou č. 2 předloženého materiálu 

  

  

2) rozhodla 

   

na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu k částem pozemků v k. ú. Svinov, obec 

Ostrava, a to: 

 

- parc. č. 3165 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 86,45 m2, 

- parc. č. 3166/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 33,04 m2, 

- parc. č. 3410 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 132,45 m2, 

 

s nájemcem: 

MASTER SPORT s. r. o. 

se sídlem Provozní 5560/1b, Třebovice, 722 00 Ostrava 

IČO 277 92 064 

 

 

v rámci stavby “LCS - Logistické centrum Svinov” 

 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 45 
Návrh programu 17. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 
dne 14. října 2020 
  
Usnesení číslo: 04916/RM1822/71 

(zn.předkl.) 
28 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 
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Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem programu 17. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat ve středu 14. října 

2020 od 9:00 hodin ve velké zasedací síni Radnice města Ostravy dle důvodové zprávy 

a přílohy č. 1 předloženého materiálu s úpravou 

 

  

 
RM_M 46 
Transformace Domova Na Liščině - interiér - návrh Dodatku č.1 
  
Usnesení číslo: 04917/RM1822/71 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

   

o uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č. 1202/2020/OI/VZ ze dne 13.5.2020 na dodávku 

vybavení pro novostavby objektů domova pro osoby se zdravotním postižením, lokalita Lhotka 

u Ostravy a lokalita Slezská Ostrava realizované v rámci projektu “Transformace Domova Na 

Liščině II.” uzavřené mezi Statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. č. 8, 729 30 Ostrava, 

IČO: 00845451 a 

 

Ambra - Group, s.r.o., Potoční 1094, Frýdek, 738 01 Frýdek - Místek  IČO: 25379887 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 47 
Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k. ú. Svinov, obec 
Ostrava a návrh na vydání předchozího souhlasu k prodeji nemovitých 
věcí městským obvodem Svinov 
  
Usnesení číslo: 04918/RM1822/71 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) vydává 

  
předchozí souhlas s prodejem nemovitého majetku městským obvodem Svinov v souladu 

s čl. 7 odst. (3) a) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013 Statut města Ostravy, a to pozemků: 

 

 



Statutární město Ostrava 
rada města 
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- parc. č. 2671 

- parc. č. 2672 

v k. ú. Svinov, obec Ostrava. 

  

 
RM_M 48 
Návrh na záměr města pronajmout části pozemků v k. ú. Pustkovec, 
k. ú. Muglinov a k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 04919/RM1822/71 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout části pozemku parc. č. 4625/7 - ostatní plocha, ostatní 

komunikace, a to část A o výměře 27,80 m2, část B o výměře 1,30 m2 a část C o výměře 49 m2 

v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava, 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 pronajmout část pozemku p. p. č. 421/3 - ostatní plocha, silnice o výměře 17,3 

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

předloženého materiálu a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

3) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout části pozemku parc. č. 2919/3 - ostatní plocha, ostatní 

komunikace, a to část A o výměře 7 m2, část B o výměře 13 m2, část C o výměře 7,2 m2, část D 

o výměře 7,2 m2, část E o výměře 7,2 m2, část F o výměře 8 m2, část G o výměře 8 m2, část H 

o výměře 8 m2, část I výměře 8 m2, část J výměře 8 m2, část K výměře 8 m2, část L výměře 8 m2 

a část M o výměře 8,2 m2, vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, dle zákresu ve 

snímcích, které jsou přílohou č. 3/1 předloženého materiálu a zároveň vyhrazuje právo 

kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
RM_M 49 
Návrh na záměr města změnit smlouvu o nájmu ev. č. 1000/2013/MJ ze 
dne 07.03.2013 
  
Usnesení číslo: 04920/RM1822/71 

(zn.předkl.) 
08 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně pronajímatele o záměru města změnit smlouvu o nájmu ev. č. 1000/2013/MJ ze dne 

07.03.2013, jejímž předmětem je pronájem části informačního zařízení zastávek inv. 

č. 101397, tj. stožár včetně rozvodů, na pozemku parc. č. 3070/3, ostatní plocha, ostatní 

komunikace, k. ú. Svinov, obec Ostrava, (původně na pozemku parc. č. 3070, ostatní plocha, 

jiná plocha, k. ú. Svinov, obec Ostrava),  

formou dodatku č. 1, kterým se změní doba nájmu, a to na dobu neurčitou, 

a v němž bude promítnuta změna označení nemovité věci - pozemku - který byl rozdělen na 

základě geometrického plánu pro rozdělení pozemků č. 2403-047/2012, č. 4555-047/2012 ze 

dne 17.05.2013, 

 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
RM_M 50 
Provozování zařízení určeného pro pobyt osob bez přístřeší, které jsou 
v karanténě nebo izolaci 
  
Usnesení číslo: 04921/RM1822/71 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) konstatuje, že 

  
v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19 a z důvodu ochrany obyvatelstva a prevence při 

eliminaci vzniku a rozšíření tohoto onemocnění vyvstala potřeba zabezpečení zařízení 

určeného pro pobyt osob bez přístřeší, které jsou v karanténě nebo izolaci 

  

2) žádá 

  
městský obvod Radvanice a Bartovice 

v souladu s čl. 9 odst. 2 Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013 Statutu města Ostravy, aby 

statutárnímu městu Ostrava poskytl objekt domu č. p. 798/24, ulice Šmídova, Ostrava-

Radvanice k provozování zařízení určeného pro pobyt osob bez přístřeší, které jsou v karanténě 

nebo izolaci a to na dobu nejdéle do 30. 6. 2021 s tím, že provoz tohoto zařízení bude 

zajišťovat Magistrát města Ostravy a o vyslovení souhlasu s Provozním řádem zařízení  

v objektu domu č. p. 798/24, ulice Šmídova, Ostrava-Radvanice, dle důvodové zprávy 

a přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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3) schvaluje 

  
provozní řád zařízení v objektu domu č. p. 798/24, ulice Šmídova, Ostrava-Radvanice pro 

pobyt osob bez přístřeší, které jsou v karanténě nebo izolaci v souvislosti s šířením onemocnění 

COVID-19, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 51 
Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo v rámci stavby “Revitalizace 
knihovny Podroužkova, Ostrava - Poruba, rekonstrukce vnitřních 
prostor” 
  
Usnesení číslo: 04922/RM1822/71 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2660/2019/OI/VZKÚ ze dne 10.9.2019 se 

zhotovitelem společností  Beskydská stavební, a.s., se sídlem Frýdecká 225, 739 61 Třinec, 

 IČO: 28618891, který upravuje rozsah předmětu plnění ve vztahu k vzniklým méně a více 

pracím, cenu díla a termín realizace v rámci stavby “Revitalizace knihovny Podroužkova, 

Ostrava - Poruba, rekonstrukce vnitřních prostor” dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 52 
Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k. ú. Slezská Ostrava 
a v k.ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 04923/RM1822/71 

(zn.předkl.) 
08 

   
Rada města 

  
1) nesouhlasí 

   

s návrhem na záměr města prodat 

 

- část pozemku parc.č. 629 o výměře 241 m2 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, ve 

vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřenou městskému obvodu, dle zákresu ve snímku, 

který je přílohou č. 1 předloženého materiálu 
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2) souhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat 

níže uvedené nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy, svěřené městskému obvodu, a to: 

- pozemek parc.č. 628/1 

- pozemek parc.č. 629 

 

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

  

3) souhlasí 

   

s návrhem na záměr města prodat 

 

- pozemek parc.č. 222/2 v k.ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy, nesvěřený městskému obvodu včetně stavby komunikace na části pozemku   

za podmínky, že bude stavba komunikace vyňata z pasportu místních komunikací  

- část pozemku parc.č. 740/118 o výměře 15 m2 v k.ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava, ve 

vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřenou městskému obvodu,  oddělenou dle 

geometrického plánu č. 1241-201/2020, vyhotoveného pro k.ú. Výškovice u Ostravy, nově 

označenou jako pozemek parc.č. 740/150 

a zároveň doporučuje zastupitelstvu města, aby si vyhradilo právo  výše uvedené pozemky 

nebo kterýkoli  z výše uvedených pozemků kdykoliv zrušit 

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

vyhradit si rozhodnutí prodat 

část pozemku parc.č. 740/118 o výměře 15 m2 v k.ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava, ve 

vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřenou městskému obvodu Ostrava-Jih, oddělenou dle 

goemetrického plánu č. 1241-201/2020, vyhotoveného pro k.ú. Výškovice u Ostravy, nově 

označenou jako pozemek parc.č. 740/150, v souladu s čl. 7 odst. (3) bod b) Obecně závazné 

vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, v úplném znění 
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5) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodů 1) - 4 tohoto usnesení 

  

 

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 14.10.2020 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 53 
Návrh na souhlas s umístěním inženýrských sítí a zpevněné plochy do 
pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostravy, návrh na uzavření 
smluv o budoucích smlouvách o zřízení služebností a návrh na 
uzavření nájemních smluv se společností SPA for CARS s.r.o. a MEN 
R.S. Comp. s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 04924/RM1822/71 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním přípojky splaškové kanalizace a vodovodní přípojky do pozemku ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy: 

p. p. č. 894/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, 

 

pro: 

 

SPA for CARS s.r.o. 

se sídlem: č. p. 263, 739 11 Malenovice 

IČO: 023 30 385 

 

v rámci stavby “Samoobslužná čtyřboxová automyčka, k. ú. Přívoz”, dle situačního výkresu, 

který je přílohou č. 1/1 předloženého materiálu 

 

  

2) rozhodla 

  
na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - přípojky 

splaškové kanalizace a vodovodní přípojky v pozemku ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy p. p. č. 894/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, 

s budoucím oprávněným: 
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SPA for CARS s.r.o. 

se sídlem: č. p. 263, 739 11 Malenovice 

IČO: 023 30 385 

 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
na straně pronajímatele 

o uzavření nájemní smlouvy k částem pozemku ve vlastnictví statutárního města 

Ostrava,  p. p. č. 894/1, ost. plocha - ost. komunikace, o celkové výměře 12,90 m2, a to část 

označenou v situačním výkresu jako “A” o výměře 9,40 m2 a část označenou v situačním 

výkresu jako “B” o výměře 3,50 m2, v k.ú. Přívoz, obec Ostrava (ul. Na Náhonu) 

se společností 

 

SPA for CARS s.r.o. 

se sídlem: č. p. 263, 739 11 Malenovice 

IČO: 023 30 385 

 

za účelem vybudování přípojky splaškové kanalizace a vodovodní přípojky v rámci realizace 

stavby “Samoobslužná čtyřboxová auto myčka”, za nájemné ve výši 90,- Kč/m2/rok,                

tj. 1.161,- Kč/ročně, na dobu určitou, nejdéle však do 31. 3. 2023 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

4) souhlasí 

   

s užíváním částí pozemků p. p. č. 414/29 - ostatní plocha, ostatní komunikace a p. p. č. 414/41 

- ostatní plocha, zeleň oba v k. ú. Muglinov, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy jako sjezdu a nájezdu pro příjezd a přístup k pozemkům p. p. č. 356/5, p. p. č. 356/13 

a p. p. č. 414/10 všechny v k. ú. Muglinov, obec Ostrava, 

 

pro: 

MEN R.S. Comp. s.r.o. 

se sídlem: Betonářská 788/1, Muglinov, 712 00 Ostrava 

IČO: 253 68 010 

 

v rámci stavby “Nový sjezd z ul. Betonářská”, dle situačního výkresu, který je přílohou č. 3/1 

předloženého materiálu 

 

  

5) rozhodla 

   

na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - užívání částí 
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pozemků p. p. č. 414/29 - ostatní plocha, ostatní komunikace a p. p. č. 414/41 - ostatní plocha, 

zeleň oba v k. ú. Muglinov, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy jako sjezdu 

a nájezdu pro příjezd a přístup k pozemkům p. p. č. 356/5, p. p. č. 356/13 a p. p. č. 414/10 

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

MEN R.S. Comp. s.r.o. 

 

 

se sídlem: Betonářská 788/1, Muglinov, 712 00 Ostrava 

IČO: 253 68 010 

 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

 

  

6) rozhodla 

  
na straně pronajímatele 

o uzavření nájemní smlouvy na část pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostrava, a to: 

- část pozemku p. p. č. 414/29, ost. plocha - ost. komunikace, o výměře 32 m2 

- část pozemku p. p. č. 414/41, ost. plocha - zeleň, o výměře 145 m2 

oba v k.ú. Muglinov, obec Ostrava (ul. Betonářská) 

se společností 

 

MEN R.S. Comp. s.r.o. 

se sídlem: Betonářská 788/1, Muglinov, 712 00 Ostrava 

IČO: 253 68 010 

 

za účelem vybudování sjezdu a nájezdu pro přístup a příjezd k pozemkům p. p. č. 356/5,                    

p. p. č. 356/13 a p. p. č. 414/10 v rámci realizace stavby “Nový sjezd z ul. Betonářská”, za 

nájemné ve výši 90,- Kč/m2/rok, tj. 15.930,- Kč/ročně, na dobu určitou, nejdéle však do                    

31. 12. 2022, 

 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

 

  

 
RM_M 54 
Schválení Příkazní smlouvy na nadlimitní čistění silnic II. a III. třídy 
a místních komunikací I. a II. třídy společností Ostravské komunikace, 
a.s., IČO 25396544, se sídlem Novoveská 1266/25, Ostrava- Mariánské 
Hory, PSČ 709 00 a dodatku č. 1 Příkazní smlouvy na nadlimitní čistění 
silnic I. třídy až III. třídy 
  
Usnesení číslo: 04925/RM1822/71 

(zn.předkl.) 
09 

  
k usnesení č. 03586/RM1822/53 
  
Rada města 
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1) rozhodla 

  
na straně příkazce o uzavření Příkazní smlouvy se společností Ostravské komunikace, a.s., 

IČO 25396544, se sídlem Novovská 1266/25, Ostrava - Mariánské Hory, PSČ 709 00, na 

nadlimitní čistění silnic II. a III. třídy a místních komunikací I. a II. třídy na území města 

Ostravy dle  přílohy č. 1 předloženého materiálu. 

  

 

2) rozhodla 

  
na straně příkazce o uzavření dodatku č.1 Příkazní smlouvy se společností Ostravské 

komunikace, a.s., IČO 25396544, se sídlem Novoveská 1266/25, Ostrava - Mariánské Hory, 

PSČ 709 00, na nadlimitní čistění silnic I. třídy na území města Ostravy dle přílohy č. 3 

předloženého materiálu 

  

3) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

sníží účelová rezerva na 

§ 6409, pol. 5901, ÚZ 6330, ORJ 0120                                                   o  2 827 tis. Kč 

zvýší běžné výdaje na 

§ 2212, pol. 5169, ÚZ 6330, ORJ 0100                                                   o  2 827 tis. Kč 

  

4) ukládá 

   

vedoucímu odboru financí a rozpočtu  

realizovat schválené rozpočtové opatření 

 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.09.2020 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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RM_M 55 
Návrh na přípravu projektu zaměřeného na chytrou mobilitu jeho 
financování z iniciativy “European City Facility” (EUCF). 
  
Usnesení číslo: 04926/RM1822/71 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s přípravou a předložením přihlášky o finanční podporu projektu ”Demand Responsive 

Mobility Concept of Ostrava - DREMOVA” z evropské iniciativy European City Facility dle 

příloh č. 1 až 6 předloženého materiálu.  

  

 

2) schvaluje 

  
přílohu grantové žádosti B – deklarace politické podpory investičního záměru dle přílohy 

č. 3 předloženého materiálu. 

  

3) žádá 

   

městský obvod Ostrava Poruba  

o zabezpečení všech potřebných úkonů spojených 

s přípravou přihlášky o finanční podporu dle bodu 1) tohoto usnesení a o zajištění podpisu 

Přílohy grantové žádosti B – deklarace politické podpory investičního záměru dle přílohy 

č. 3 předloženého materiálu primátorem 

 

  

 
RM_M 56 
Předchozí souhlas rady města k nabytí nemovitostí do majetku města 
  
Usnesení číslo: 04927/RM1822/71 

(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: 

 

• pozemků parc.č. 1177/11, parc.č. 1177/12 a parc.č. 1177/4, včetně stavby bez čp/če, vše 

v k. ú. Hošťálkovice, pro městský obvod Hošťálkovice, 
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• pozemku parc.č. 976/31 v k. ú. Mariánské Hory, pro městský obvod Mariánské Hory 

a Hulváky, 

• garáží stojících na pozemcích parc.č. 2153, parc.č. 2322, parc.č. 2151, parc.č. 2158, 

parc.č. 2034 a parc.č. 2033 v k. ú. Přívoz, pro městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, 

• části pozemku parc.č. 587 v k. ú. Stará Plesná, pro městský obvod Plesná 

 

  

2) nevydává 

  
- 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: 

• garáže, stojící na pozemku parc.č. 2027/150 v k. ú. Radvanice, pro městský obvod Radvanice 

a Bartovice 

 

  

 
RM_M 57 
Návrh na úpravu dotačního programu na Podporu obnovy reklamního 
označení provozoven 
  
Usnesení číslo: 04928/RM1822/71 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

   

zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o úpravě podmínek dotačního programu na Podporu obnovy reklamního označení 

provozoven a to dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

 

  

2) ukládá 

   

náměstkyni primátora Mgr. Zuzaně Bajgarové 

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

 

  

 Vyřizuje: Ing.arch. Cyril Vltavský, MPA, T: 14.10.2020 

 vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu 
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RM_MZP 1 
Návrh na poskytnutí bezúročných zápůjček zaměstnancům dle Statutu 
sociálního fondu zaměstnanců statutárního města Ostravy zařazených 
do Magistrátu města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 04929/RM1822/71 

(zn.předkl.) 
36 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem uzavřít smlouvy o bezúročné zápůjčce dle Statutu sociálního fondu zaměstnanců 

statutárního města Ostravy zařazených do Magistrátu města Ostravy a do organizačních složek 

zřízených městem, a to se zaměstnanci uvedenými v příloze č. 1 předloženého materiálu včetně 

vymezených účelů a výše zápůjček 

  

2) ukládá 

   

primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA,  

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

jeho jednání dne 14. 10. 2020 

 

  

 Vyřizuje: Ing. Mgr. Yvetta Grubl, Ph.D., T: 14.10.2020 

 vedoucí odboru platového a personálního 

  
 

RM_MZP 2 
Návrh na stanovení platu Ing. Tomáši Hanzelkovi pověřenému řízením 
Zoologické zahrady a botanického parku Ostrava, příspěvkové 
organizace 
  
Usnesení číslo: 04930/RM1822/71 

(zn.předkl.) 
33 

  
k usnesení č. 04700/RM1822/68 
  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
plat Ing. Tomáši Hanzelkovi pověřenému řízením Zoologické zahrady a botanického parku 

Ostrava, příspěvkové organizace, dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_VZ 1 
Veřejná zakázka malého rozsahu „Průkaz energetické náročnosti budov 
a energetické audity 2020“ poř. č. 138/2020 
  
Usnesení číslo: 04931/RM1822/71 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
 
 
1) rozhodla 

   

o výběru dodavatele a uzavření rámcové dohody k veřejné zakázce malého rozsahu na 

zpracování energetických auditů a průkazů energetické náročnosti budov  v rozsahu dle přílohy 

č.1 předloženého materiálu se společností: 

 

IR INSPECTIONS s.r.o. 

IČO: 27535509 

se sídlem: Masarykovo náměstí 93, 549 54 Police nad Metují 

 

za nejvýše přípustné jednotkové ceny bez DPH dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

  

  

 
RM_VZ 2 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce kompresorů pro míchání vyhnívacích 
nádrží na ÚČOV”, poř. č. 130/2020 
  
Usnesení číslo: 04932/RM1822/71 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

   

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

stavební akce nazvané “Rekonstrukce kompresorů pro míchání vyhnívacích nádrží na ÚČOV”, 

v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 

 

ARKO TECHNOLOGY, a.s. 

sídlo: Vídeňská 206/108, 619 00 Brno 

IČO: 00219169 

 

za cenu nejvýše přípustnou 4.824.876,- Kč bez DPH 

 

  

 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_VZ 3 
Veřejná zakázka “Stavební úpravy v areálu jatka II - 2”, poř. č. 141/2020 
  
Usnesení číslo: 04933/RM1822/71 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

   

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

stavby ”Stavební úpravy v areálu jatka II” v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, dle přílohy 

č. 1 předloženého materiálu se společností: 

 

POLANSKÝ s.r.o. 

se sídlem: Orlovská 726/155, 713 00 Ostrava 

IČO: 26949890 

 

za cenu nejvýše přípustnou 2.180.104,90 Kč bez DPH 

 

  

 
RM_VZ 4 
Veřejná zakázka “Vyhodnocení účinnosti nadlimitního čištění 
pozemních komunikací na území SMO”, poř. č. 118/2020 
  
Usnesení číslo: 04934/RM1822/71 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

   

rozpočtové opatření, kterým se: 

 

- zvýší daňové příjmy na ORJ 120 na pol. 1333, ORG 5999 o 458 tis. Kč 

-  sníží neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím na ORJ 190 na § 3792, 

pol.  5331, ÚZ 1030, ORG 84 o 120 tis. Kč  a na ORG 4214 o 10 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na ORJ 190 na § 3719, pol. 5166, ÚZ 1030, ORG 124000000 o                      

588 tis. Kč 

  

2) rozhodla 

   

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

měření koncentrace prachových částic v ovzduší na území statutárního města Ostravy 

v návaznosti na nadlimitní čištění, včetně jeho vyhodnocení, v rozsahu přílohy č. 1 

předloženého materiálu se společností: 

 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Sídlo: Partyzánské náměstí 2633/7, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava 

IČO: 44994575 

 

za cenu nejvýše přípustnou 485.950,- Kč bez DPH 

 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat rozpočtové opatřen dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.09.2020 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_VZ 5 
Nátěr střechy a klempířských prvků budovy na ul. Budečská 1373/3, 
Ostrava Mor. Ostrava 
  
Usnesení číslo: 04935/RM1822/71 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu firmě Miroslav Bavlšík, Korandova 1020/31, 724 00 

Ostrava, IČO 18453872 za  cenu nejvýše přípustnou 273 406,- Kč bez DPH. 

  

2) zmocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy 

k podpisu  objednávky dle bodu 1)  tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. René Bartoš, T: 15.10.2020 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

RM_VZ 6 
Návrh o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření Smlouvy 
o dílo a smlouvy příkazní na TDS + koordinátora BOZP při akci 
Odstranění objektu na parcele č. 716, k.ú. Výškovice u Ostravy 
  
Usnesení číslo: 04936/RM1822/71 

(zn.předkl.) 
05 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

  
1) rozhodla 

   

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a o uzavření Smlouvy o dílo a smlouvy příkazní při 

realizaci akce ”Demolice objektu č. 716, k.ú. Výškovice u Ostravy TDS+ BOZP” se 

zhotovitelem společností: 

 

I SBA Invest s.r.o.., se sídlem Chopinova 576/1, 702 00, Přívoz, Ostrava, IČO: 25355899 

 

za cenu nejvýše přípustnou 178.000,00 Kč bez DPH dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

 

  

 
 
 

RM_VZ 7 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce kanalizace ul. Hrušovská a U Parku - 
BOZP+TD-ČPHZ”, poř. č. 127/2020 
  
Usnesení číslo: 04937/RM1822/71 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

   

o výběru dodavatele a uzavření smlouvy o dílo a smlouvy příkazní k veřejné zakázce malého 

rozsahu na výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

včetně vypracování Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a výkon 

odborného dozoru objednatele při činnostech prováděných hornickým způsobem, to vše při 

realizaci stavby “Rekonstrukce kanalizace ul. Hrušovská a U Parku”, v k.ú. Moravská Ostrava, 

obec Ostravě v rozsahu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 

 

After mining, a.s. 

se sídlem: Zámostní 1240/41, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava 

IČO: 64618650 

 

za cenu nejvýše přípustnou 440.000,- Kč bez DPH 

 

  

 
RM_VZ 8 
Návrh na uzavření smlouvy příkazní 2080/2020/OI “Stavební úpravy 
v areálu jatka II (TDS+BOZP) 
  
Usnesení číslo: 04938/RM1822/71 

(zn.předkl.) 
05 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

  
1) rozhodla 

  
o zadání zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy příkazní 2080/2020/OI, jejímž 

předmětem jsou “Stavební úpravy v areálu jatka II (TDS+BOZP), a to se společností JS 

Property, a.s., se sídlem Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČO 278 14 742, a to za 

cenu nejvýše přípustnou 128 000,-Kč bez DPH, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, a to 

z důvodů dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

 
RM_VH 1 
Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Dopravní 
podnik Ostrava a.s. 
  
Usnesení číslo: 04939/RM1822/71 

(zn.předkl.) 
45 

  
v působnosti valné hromady podle § 12 odst. 1 zákona o obchodních korporacích 
obchodní společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s., IČO: 619 74 757, se sídlem 
Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, jejímž jediným akcionářem je 
statutární město Ostrava 
  
k usnesení č. 03305/RM1822/49 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
změnu podnikatelského plánu společnosti EKOVA ELECTRIC a.s. ke dni 30.09.2020 dle 

přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. v působnosti valné hromady společnosti EKOVA 

ELECTRIC a.s. schválit změnu podnikatelského plánu společnosti EKOVA ELECTRIC a.s. ke 

dni 30.09.2020 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
 


