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Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 14.05.2013
 
Číslo usnesení
 
Materiál
Název
zn.předkl.
7160/RM1014/95
RM_M 0
Schválení programu 95. schůze rady města dne 14.05.2013
35
7161/RM1014/95
RM_VH 1
Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s.
45
7162/RM1014/95
RM_VH 2
Výkon působnosti valné hromady obchodní společnosti Krematorium Ostrava, a.s.
45
7163/RM1014/95
RM_VH 3
Výkon působnosti valné hromady obchodní společnosti Ostravské výstavy, a.s.
45
7164/RM1014/95
RM_VH 4
Výkon působnosti valné hromady obchodní společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.
45
7165/RM1014/95
RM_VH 5
Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.
45
7166/RM1014/95
RM_VH 6
Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Ostravské komunikace, a.s.
45
7167/RM1014/95
RM_M 16
Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě č. 1013/2013/OER/LPO o vypracování žádostí o dotace na cyklostezky
38
7168/RM1014/95
RM_M 17
Výpověď smlouvy č. 1777/2011/OER/LPO o poskytování poradenství v oblasti řešení rozvoje investičního potenciálu a propagace investičních příležitostí ve městě Ostrava
38
7169/RM1014/95
RM_VZ 9
Veřejná zakázka “Inteligentní dopravní systémy - II. etapa”, poř.č. 118/2012
38
7170/RM1014/95
RM_M 18
Návrh na neposkytnutí účelové neinvestiční dotace na účast Ing. Lukáše Adámka na mistrovství světa ve zpracování informací, pořádaného v rámci 49. ročníku kongresu Intersteno v Gentu, Belgie
01
7171/RM1014/95
RM_M 19
Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty Ing. Radka Barana, ředitele Domova Slunečnice Ostrava, p.o. a Ing. Juraje Chomiče, ředitele Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, p.o. do Francie (Nice, Marseille) ve dnech 4.-9.6.2013
01
7172/RM1014/95
RM_M 20
Informace o konání XIII. ročníku Česko - polských dnů v Ostravě ve dnech 22.-24.05.2013
01
7173/RM1014/95
RM_M 21
Návrh na vyřízení podání na postup Městské policie Ostrava
25
7174/RM1014/95
RM_M 3
Rozšíření účelu použití finančních prostředků určených na realizaci projektu “Vyčištění potoka a propustku v Ostravě-Michálkovicích”
31
7175/RM1014/95
RM_M 2
Návrh na uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo na realizaci stavby “Rekonstrukce kanalizace ve Vítkovicích, lokalita Jeremenko - I. etapa”

05
7176/RM1014/95
RM_M 14
Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, smlouvy nájemní a smlouvy o právu provést stavbu v souvislosti se stavbami odboru investičního, zahrnutými do kapitálového rozpočtu statutárního města Ostravy
05
7177/RM1014/95
RM_VZ 1
Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby “Doplnění veřejného osvětlení ul. Tichá”, ORG.4272, v městském obvodě Ostrava-Svinov
05
7178/RM1014/95
RM_VZ 3
Zadání veřejné zakázky “Domov Barevný svět - stavební úpravy”, poř. č. 95/2013
05
7179/RM1014/95
RM_VZ 4
Veřejná zakázka “Stavební úpravy Dělnického domu”, poř.č. 55/2013
05
7180/RM1014/95
RM_VZ 5
Veřejná zakázka “Úprava povrchů Ruská a Štramberská - TDS + BOZP”, poř. č. 042/2013
05
7181/RM1014/95
RM_VZ 6
Veřejná zakázka “Inženýrské sítě Hrabová”, poř. č. 101/2013
05
7182/RM1014/95
RM_VZ 8
Veřejná zakázka “Domov pro seniory Kamenec (DPS+AD)”, poř. č. 97/2013
05
7183/RM1014/95
RM_M 7
Návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemku ve vlastnictví RPG RE Land, s.r.o. se statutárním městem Ostrava, jako oprávněným a s HORNBACH Immobilien HK s.r.o., jako investorem
08
7184/RM1014/95
RM_M 8
Návrh na uzavření smluv o zřízení věcného břemene s povinnými fyzickými osobami
08
7185/RM1014/95
RM_M 9
Návrh uzavřít smlouvy o nájmu nebytových prostor (k.ú. Moravská Ostrava a k.ú. Třebovice ve Slezsku)
08
7186/RM1014/95
RM_M 10
Souhlas s podnájmem a uzavřením podnájemních smluv k bytům v domě na ul. Horní 3030/96
08
7187/RM1014/95
RM_M 11
Souhlas s postoupením pohledávek a převzetím dluhů
08
7188/RM1014/95
RM_M 12
Návrh na svěření majetku městskému obvodu Svinov
08
7189/RM1014/95
RM_M 13
Návrh na uzavření smlouvy o nájmu (k.ú. Moravská Ostrava),návrh na souhlas s technickým zhodnocením budovy (k.ú. Poruba)
08
7190/RM1014/95
RM_M 5
Úpravy rozpočtu r. 2013
07
7191/RM1014/95
RM_M 6
Přijetí dotací z Moravskoslezského kraje
07
7192/RM1014/95
RM_MZP 1
Návrh na poskytnutí odměn za rok 2012 a na úpravy platů ředitelům příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Ostrava v oblasti sociální péče a školství
86
7193/RM1014/95
RM_VZ 7
Zadání veřejné zakázky “Dokumentární film START II”, poř. č. 78/2013
86
7194/RM1014/95
RM_M 1
Kácení dřevin na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Ostravy
84
7195/RM1014/95
RM_M 4
Návrh Dodatku č. 2 ke Smlouvě o sdružených službách dodávky elektřiny oprávněnému zákazníkovi ev.č. dodavatele 14254, ev. č. objednatele 2242/2012/HS na hladině nízkého napětí pro rok 2013 uzavřené dne 4.10.2012, ve znění Dodatku č.1 ze dne 17.1.2013
84
7196/RM1014/95
RM_VZ 2
Zadávací dokumentace k veřejné zakázce č. 105/2013 na poskytování mobilních telekomunikačních služeb pro období od 1.11.2013 do 30.10.2016
84
7197/RM1014/95
RM_M 15
Koupě nemovitostí tvořících areál „Bazaly Ostrava“
08
 


Tiskové opravy :
 

Materiál
 
Název
zn.předkl.
 
RM_TO 1
Tisková oprava k usnesení rady města č. 6820/RM1014/90 ze dne 2.4.2013
08
 




























RM_M 0
Schválení programu 95. schůze rady města dne 14.05.2013
 
Usnesení číslo: 7160/RM1014/95
(zn.předkl.)
35
 
Rada města
 
1)
schvaluje
 

program 95. schůze rady města dne 14.05.2013 s úpravou
 

RM_VH 1
Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s.
 
Usnesení číslo: 7161/RM1014/95
(zn.předkl.)
45
 
v působnosti valné hromady podle ustanovení § 190 zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník v platném znění, obchodní společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s., se sídlem 28. října 124/2556, Ostrava-Moravská Ostrava, PSČ 709 24, IČ 471 51 595, jejímž jediným společníkem je statutární město Ostrava
 
Rada města
 
1)
projednala
 

zprávu o provedení verifikace podnikatelského plánu pro rok 2013 a parametrů motivačního systému odměňování členů TOP managementu společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s. dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
 
2)
schvaluje
 

podnikatelský plán na rok 2013 společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s. dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
 
3)
určuje
 

a souhlasí s motivačním systémem odměňování členů TOP managementu společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s. pro rok 2013 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
 
4)
ukládá
 

představenstvu společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s.
realizovat podnikatelské aktivity společnosti v souladu se schváleným podnikatelským plánem na rok 2013 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
 

Vyřizuje:
Ing. Jan Vogl,


předseda představenstva
 

RM_VH 2
Výkon působnosti valné hromady obchodní společnosti Krematorium Ostrava, a.s.
 
Usnesení číslo: 7162/RM1014/95
(zn.předkl.)
45
 
v působnosti valné hromady podle ustanovení § 190 zákona 513/1991 Sb. obchodní zákoník v platném znění obchodní společnosti Krematorium Ostrava, a.s., se sídlem Těšínská 710, Ostrava-Slezská Ostrava, PSČ 710 07, IČ 62300920, jejímž jediným akcionářem je statutární město Ostrava
 
Rada města
 
1)
projednala
 
zprávu o provedení verifikace podnikatelského plánu pro rok 2013 a parametrů motivačního systému odměňování členů TOP managementu společnosti Krematorium Ostrava, a.s. dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
 
2)
schvaluje
 
podnikatelský plán na rok 2013 společnosti Krematorium Ostrava, a.s. dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
 
3)
určuje
 
a souhlasí s motivačním systémem odměňování členů TOP managementu společnosti Krematorium Ostrava, a.s. pro rok 2013 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
 
4)
ukládá
 
představenstvu společnosti Krematorium Ostrava, a.s.
realizovat podnikatelské aktivity společnosti v souladu se schváleným podnikatelským plánem na rok 2013 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
 

Vyřizuje:
Ing. Pavel Lacina,


předseda společnosti
 


RM_VH 3
Výkon působnosti valné hromady obchodní společnosti Ostravské výstavy, a.s.
 
Usnesení číslo: 7163/RM1014/95
(zn.předkl.)
45
 
v působnosti valné hromady podle ustanovení § 190 zákona 513/1991 Sb. obchodní zákoník v platném znění obchodní společnosti Ostravské výstavy, a.s., se sídlem Výstaviště Černá louka, Ostrava, PSČ 728 26, IČ 25399471, jejímž jediným akcionářem je statutární město Ostrava
 
Rada města
 
1)
projednala
 

zprávu o provedení verifikace podnikatelského plánu pro rok 2013 a parametrů motivačního systému odměňování členů TOP managementu společnosti Ostravské výstavy, a.s. dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
 
2)
schvaluje
 

podnikatelský plán společnosti Ostravské výstavy, a.s. na rok 2013 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
 
3)
určuje
 

a souhlasí s motivačním systémem odměňování členů TOP managementu společnosti Ostravské výstavy, a.s. pro rok 2013 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
 
4)
ukládá
 

představenstvu společnosti Ostravské výstavy, a.s.
realizovat podnikatelské aktivity společnosti v souladu se schváleným podnikatelským plánem na rok 2013 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
 

Vyřizuje:
Karel Burda,


předseda představenstva
 
5)
projednala
 

skončení funkčního období Karla Burdy, Ing. Arnošta Pchálka, Bc. Dana Tylečka, členů představenstva obchodní společnosti Ostravské výstavy, a.s., se sídlem Ostrava, IČ: 25399471

 
6)
volí
 
do funkce člena představenstva obchodní společnosti Ostravské výstavy, a.s., se sídlem Ostrava, IČ: 25399471 
KXXXX BXXXX,  nar. XXXX, bytem Ostrava-Poruba, XXXXXXXX XX 
Ing. AXXXXXX PXXXXXX, nar. XXXX, bytem Ostrava-Moravská Ostrava a Přívoz, XXXXXXXXXXXXXXX XXXXX
Bc. DXXX TXXXXX, nar. XXXX, bytem XXXXXXXX XXX
 
7)
schvaluje
 

zvoleným členů představenstva uvedeným v bodě 6) tohoto usnesení, smlouvu o výkonu funkce člena představenstva společnosti dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

 

RM_VH 4
Výkon působnosti valné hromady obchodní společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.
 
Usnesení číslo: 7164/RM1014/95
(zn.předkl.)
45
 
v působnosti valné hromady podle ustanovení § 190 zákona 513/1991 Sb. obchodní zákoník v platném znění obchodní společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., se sídlem , Ostrava-Zábřeh,Ruská 3077/135, PSČ 700 30, IČ 25911368, jejímž jediným akcionářem je statutární město Ostrava
 
Rada města
 
1)
projednala
 

zprávu o provedení verifikace podnikatelského plánu pro rok 2013 a parametrů motivačního systému odměňování členů TOP managementu společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
 
2)
schvaluje
 

podnikatelský plán společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. na rok 2013 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
 
3)
určuje
 

a souhlasí s motivačním systémem odměňování členů TOP managementu společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. pro rok 2013 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

 
4)
ukládá
 

představenstvu společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.
realizovat podnikatelské aktivity společnosti v souladu se schváleným podnikatelským plánem na rok 2013 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

 

Vyřizuje:
Mgr. Kamil Vrubl,


předseda představenstva
 
5)
souhlasí
 

s uzavřením darovací smlouvy k nemovitostem mezi společností VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., se sídlem Ostrava-Zábřeh, Ruská 3077/135, PSČ 700 30, IČ: 25911368 a statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČ: 00845451 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
 

RM_VH 5
Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.
 
Usnesení číslo: 7165/RM1014/95
(zn.předkl.)
45
 
v působnosti valné hromady (podle § 190 obchodního zákoníku v platném znění) obchodní společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., se sídlem Ruská 3077/135, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČ 25911368, jejímž jediným akcionářem je statutární město Ostrava
 
Rada města
 
1)
schvaluje
 

odůvodnění veřejné zakázky “Rekonstrukce Městského stadionu v Ostravě-Vítkovicích - II. etapa” v rozsahu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

 

RM_VH 6
Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Ostravské komunikace, a.s.
 
Usnesení číslo: 7166/RM1014/95
(zn.předkl.)
45
 
v působnosti valné hromady podle ustanovení § 190 zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník v platném znění, obchodní společnosti Ostravské komunikace, a.s., se sídlem Novoveská 1266/25, Ostrava-Mariánské Hory, PSČ 709 00, IČ 253 96 544, jejímž jediným akcionářem je statutární město Ostrava
 
Rada města
 
1)
projednala
 
zprávu o  verifikaci stanovení prémií a bonusů za rok 2012 a vyhodnocení účinnosti motivačního systému odměňování členů TOP managementu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
 
2)
schvaluje
 

doplatek prémií a bonusů členů TOP managementu společnosti dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
 
3)
projednala
 

zprávu o provedení verifikace podnikatelského plánu pro rok 2013 a parametrů motivačního systému odměňování členů TOP managementu společnosti Ostravské komunikace, a.s. dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
 
4)
schvaluje
 

podnikatelský plán na rok 2013 společnosti Ostravské komunikace, a.s. dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
 
5)
ukládá
 

představenstvu společnosti Ostravské komunikace, a.s.
realizovat podnikatelské aktivity společnosti v souladu se schváleným podnikatelským plánem na rok 2013 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
 

Vyřizuje:
Ing. Daniel Lyčka,


předseda představenstva
 

RM_M 16
Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě č. 1013/2013/OER/LPO o vypracování žádostí o dotace na cyklostezky
 
Usnesení číslo: 7167/RM1014/95
(zn.předkl.)
38
 
Rada města
 
1)
rozhodla
 
o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 1013/2013/OER/LPO o vypracování žádostí o dotace na      cyklostezky ze dne 27.3.2013 uzavřené mezi statutárním městem Ostrava a společností Regionální poradenská agentura, s.r.o., se sídlem Starobrněnská 20, 602 00 Brno, IČ: 26298163 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
 



RM_M 17
Výpověď smlouvy č. 1777/2011/OER/LPO o poskytování poradenství v oblasti řešení rozvoje investičního potenciálu a propagace investičních příležitostí ve městě Ostrava
 
Usnesení číslo: 7168/RM1014/95
(zn.předkl.)
38
 
Rada města
 
1)
rozhodla
 
na straně objednatele vypovědět Smlouvu o poskytování poradenství v oblasti řešení rozvoje investičního potenciálu a propagace investičních příležitostí ve městě Ostrava, č. smlouvy objednatele: 1777/2011/OER/LPO  ze dne 30. 6. 2011, uzavřené mezi statutárním městem Ostrava a společností GLOBAL NETWORKS s. r. o., IČ: 26856999, se sídlem Musorgského 876/8, 702 00 Ostrava dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
 

RM_VZ 9
Veřejná zakázka “Inteligentní dopravní systémy - II. etapa”, poř.č. 118/2012
 
Usnesení číslo: 7169/RM1014/95
(zn.předkl.)
38
 
Rada města
 
1)
rozhodla
 
nepodat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže proti rozhodnutí ve správním řízení vedeném ve věci přezkoumání úkonů zadavatele ve veřejné zakázce “Inteligentní dopravní systémy - II. etapa”
 

RM_M 18
Návrh na neposkytnutí účelové neinvestiční dotace na účast Ing. Lukáše Adámka na mistrovství světa ve zpracování informací, pořádaného v rámci 49. ročníku kongresu Intersteno v Gentu, Belgie
 
Usnesení číslo: 7170/RM1014/95
(zn.předkl.)
01
 
Rada města
 
1)
doporučuje
 
zastupitelstvu města
rozhodnout o neposkytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy v požadované výši 21.979 Kč fyzické osobě Ing. Lukáši Adámkovi, bytem Poděbradova 3057/63, 702 00  Ostrava, RČ: 880727/5653 na pokrytí nákladů spojených s jeho účastí na mistrovství světa ve zpracování informací v rámci 49. ročníku kongresu Intersteno v Gentu, Belgie a o neuzavření smlouvy dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
 
2)
ukládá
 
primátorovi Ing. Petru Kajnarovi
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodu 1) tohoto usnesení
 

Vyřizuje:
Ing. Marcela Trojáková,
T: 26.06.2013

vedoucí kanceláře primátora
 

RM_M 19
Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty Ing. Radka Barana, ředitele Domova Slunečnice Ostrava, p.o. a Ing. Juraje Chomiče, ředitele Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, p.o. do Francie (Nice, Marseille) ve dnech 4.-9.6.2013
 
Usnesení číslo: 7171/RM1014/95
(zn.předkl.)
01
 
Rada města
 
1)
schvaluje
 
zahraniční pracovní cestu Ing. Radka Barana, ředitele Domova Slunečnice  Ostrava, p.o.  a Ing. Juraje Chomiče, ředitele Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, p.o. do  Francie (Nice, Marseille)  ve dnech 4.-9.6.2013  za účelem studijního pobytu  v rámci celoživotního vzdělávání
 
2)
ukládá
 
řediteli  Domova Slunečnice Ostrava, p.o.
řediteli Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, p.o.
předložit radě města zprávu o výsledku zahraniční pracovní cesty dle bodu 1) tohoto usnesení
 

Vyřizuje:
Ing. Radek Baran,
T: 25.06.2013

ředitel Domova Slunečnice Ostrava
 

Vyřizuje:
Ing. Juraj Chomič,
T: 25.06.2013

ředitel Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, p.o.
 


RM_M 20
Informace o konání XIII. ročníku Česko - polských dnů v Ostravě ve dnech 22.-24.05.2013
 
Usnesení číslo: 7172/RM1014/95
(zn.předkl.)
01
 
Rada města
 
1)
projednala
 
|
informaci o konání XIII. ročníku Česko - polských dnů v Ostravě ve dnech 22.-24.05.2013

 

RM_M 21
Návrh na vyřízení podání na postup Městské policie Ostrava
 
Usnesení číslo: 7173/RM1014/95
(zn.předkl.)
25
 
Rada města
 
1)
projednala
 

vyřízení podání Ing. JXXXXXX BXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXX, Bohumín X, týkající se postupu strážníků Městské policie Ostrava dle předloženého materiálu

 
2)
schvaluje
 

návrh odpovědi Ing. JXXXXX  BXXXXXXX na postup strážníků Městské policie Ostrava dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

 

RM_M 3
Rozšíření účelu použití finančních prostředků určených na realizaci projektu “Vyčištění potoka a propustku v Ostravě-Michálkovicích”
 
Usnesení číslo: 7174/RM1014/95
(zn.předkl.)
31
 
Rada města
 
1)
rozhodla
 

o rozšíření účelu použití finančních prostředků poskytnutých z Fondu životního prostředí města Ostravy městskému obvodu Michálkovice na realizaci projektu “Vyčištění potoka a propustku v Ostravě-Michálkovicích” dle předloženého návrhu a přílohy č. 1 předloženého materiálu
 

RM_M 2
Návrh na uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo na realizaci stavby “Rekonstrukce kanalizace ve Vítkovicích, lokalita Jeremenko - I. etapa”
 
Usnesení číslo: 7175/RM1014/95
(zn.předkl.)
05
 
Rada města
 
1)
rozhodla
 
o uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. 0777/2012/OI/LPO ze dne 12.3.2012 na realizaci stavby Rekonstrukce kanalizace ve Vítkovicích, lokalita Jeremenko - I. etapa
za cenu nejvýše přípustnou..... 22 744 321,14 Kč (bez DPH) se zhotovitelem:
TALPA - RPF, s.r.o. 
Ostrava - Kunčičky, Holvekova36, PSČ 718 00, IČ: 64615391, 
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
 

RM_M 14
Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, smlouvy nájemní a smlouvy o právu provést stavbu v souvislosti se stavbami odboru investičního, zahrnutými do kapitálového rozpočtu statutárního města Ostravy
 
Usnesení číslo: 7176/RM1014/95
(zn.předkl.)
05
 
Rada města
 
1)
rozhodla
 
o uzavření “Nájemní smlouvy” v souvislosti se stavbou ”Cyklistická stezka O, Ostrava-Radvanice” mezi pronajímatelem Česká republika - Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČ 01312774
a nájemcem
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČ: 00845451, jejímž předmětem je nájem části pozemku p.č. 2128 v k.ú. Radvanice, obec Ostrava dle přílohy č. 2, předloženého materiálu
 
2)
rozhodla
 
o uzavření “Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a právu provést stavbu” v souvislosti se stavbou ”Cyklotrasa Y - Průmyslová, Baarova” mezi budoucím povinným SLUG a.s., Novinářská 1113/3, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory, IČ 25685171
a budoucím oprávněným
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČ: 00845451. Předmětem smlouvy je budoucí věcné břemeno na části pozemku p.č. 140/60 v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava dle přílohy č. 4, předloženého materiálu
 
3)
rozhodla
 
o uzavření “Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s úplatou” v souvislosti se stavbou ”doplnění VO Vlnitá” mezi budoucím povinným Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové, IČ 42196451
a budoucím oprávněným
statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČ: 00845451, jejímž předmětem je budoucí věcné břemeno k části pozemku p.č. 965 v k.ú. Stará Plesná, obec Ostrava dle přílohy č. 6, předloženého materiálu
 
4)
rozhodla
 
o uzavření “Nájemní smlouvy a Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene” v souvislosti se stavbou ”Technická a dopravní infrastruktura oblast Lužná-Závadova, Ostrava-Hrabová” mezi pronajímatelem Povodím Odry, státní podnik, Varenská 49, 701 26 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ 70890021
a nájemcem
statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČ: 00845451, jejímž předmětem nájem částí a budoucí věcné břemeno na částech pozemků p.č. 2596/1, p.č. 2602/1, p.č. 2602/2, p.č. 2602/3 a p.č. 1727 v katastrálním území Hrabová, v obci Ostrava, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu
 
5)
rozhodla
 
o uzavření “Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a právu provést stavbu” v souvislosti se stavbou ”Doplnění VO Valašská” mezi budoucími povinnými JXXXXXXXX MXXXXXXX, nar.:XXXX a TXXXXXX JXXXXXXXX, nar.:XXXX, oba bytem XXXXXXXX XXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXX XXX
a budoucím oprávněným
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČ: 00845451. Předmětem smlouvy je zřízení věcného břemene a právo provést stavbu na části pozemku p.č. 1069 v k.ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava dle přílohy č. 10, předloženého materiálu
 
6)
rozhodla
 
o uzavření “Smlouvy o poskytnutí práva provést stavbu” v souvislosti se stavbou ”Cyklistická stezka Proskovická, Blanická” mezi vlastníkem Ing. JXXXXXXXXX ŠXXXXXX, nar.:XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXX XXXX
a investorem
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČ: 00845451. Předmětem smlouvy je právo provést stavbu na částech pozemků p.č. 62 a p.č. 63/1 v katastrálním území Stará Bělá, obec Ostrava dle přílohy č. 12, předloženého materiálu
 
7)
rozhodla
 
o uzavření “Smlouvy o právu provést stavbu” v souvislosti se stavbou ”Vybavení křižovatky č. 4077 Martinovská - Provozní - 1.Čs.arm.sboru SSZ” mezi vlastníkem Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 1, 702 23 Ostrava, IČ 00095711 
a investorem
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČ: 00845451. Předmětem smlouvy je právo provést stavbu na částech pozemků p.č. 4426/2, p.č. 4427/2 a p.č. 4427/6 v katastrálním území Poruba- Sever, obec Ostrava dle přílohy č. 14, předloženého materiálu
 

RM_VZ 1
Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby “Doplnění veřejného osvětlení ul. Tichá”, ORG.4272, v městském obvodě Ostrava-Svinov
 
Usnesení číslo: 7177/RM1014/95
(zn.předkl.)
05
 
Rada města
 
1)
rozhodla
 
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu  za podmínky rozhodnutí zastupitelstva města o uzavření  smlouvy o dílo na realizaci stavby “Doplnění veřejného osvětlení  ul. Tichá” v  Ostravě-Svinově, ORG.4272, za cenu nejvýše přípustnou 251.850,-Kč (bez DPH) se zhotovitelem : Ostravské komunikace, a.s., Ostrava-Mariánské Hory, Novoveská 1266/25, IČ: 25396544,   dle přílohy č.1 předloženého materiálu
 
2)
doporučuje
 
zastupitelstvu města
rozhodnout o uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby “Doplnění veřejného osvětlení ul. Tichá” v rozsahu dle přílohy č.1 předloženého materiálu
 
3)
ukládá
 
náměstkovi primátora Ing. Jiřímu Hrabinovi
předložit zastupitelstvu města návrh na uzavření smlouvy o dílo dle bodu 2) tohoto usnesení
 

Vyřizuje:
Ing. Dalibor Kanclíř,
T: 24.04.2013

vedoucí odboru investičního
 

RM_VZ 3
Zadání veřejné zakázky “Domov Barevný svět - stavební úpravy”, poř. č. 95/2013
 
Usnesení číslo: 7178/RM1014/95
(zn.předkl.)
5
 
Rada města
 
1)
rozhodla
 
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na realizaci stavby “Domov - Barevný svět - Stavební úprava pokoje v 1.NP” v Ostravě - Muglinově, dle projektové dokumentace zpracované Ing. Martinem Prokopem a Ing. Michalem Kratochvílem v lednu 2013, v rozsahu dle předloženého návrhu s uchazečem:
Hochbau, s.r.o.
se sídlem: Povětronní 1286/71, 724 00 Ostrava - Stará Bělá
IČ: 25857614
za cenu nejvýše přípustnou 384.999,48 Kč bez DPH
 

RM_VZ 4
Veřejná zakázka “Stavební úpravy Dělnického domu”, poř.č. 55/2013
 
Usnesení číslo: 7179/RM1014/95
(zn.předkl.)
05
 
Rada města
 
1)
rozhodla
 
vyzvat k podání nabídek dodavatele v otevřeném řízení podle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na realizaci stavby rekonstrukce objektu “Dělnického domu” č.p. 701 v k.ú. Polanka nad Odrou na parc.č. 861, obec Ostrava, v rozsahu dle předloženého návrhu
 
2)
jmenuje
 
komisi pro otevírání obálek ve složení
členové:
1. Ing. Jiří Hrabina                      - náměstek primátora
2. Ing. Eva Seborská                   - odbor legislativní a právní
3. Mgr. Eva Balonová                 - odbor legislativní a právní
4. Ing. Dalibor Kanclíř                - odbor investiční
náhradníci:
1. Bc. Tomáš Sucharda               - náměstek primátora
2. Ing. Aleš Horák                       - odbor legislativní a právní
3. JUDr. Josef Kadlec                 - odbor legislativní a právní
4. Ing. Bohuslav Gembík            - odbor investiční
 
3)
jmenuje
 
hodnotící komisi a komisi pro posouzení kvalifikace ve složení
členové:
1. Ing. Jiří Hrabina                          - náměstek primátora
2. Ing. František Kolařík                  - člen zastupitelstva města
3. Ing. Břetislav Gibas                     - tajemník 
4. Ing. Dalibor Kanclíř                     - odbor investiční
5. Mgr. Renata Kolková                  - odbor legislativní a právní
náhradníci: 
1. Bc. Tomáš Sucharda                  - náměstek primátora
2. Ing. Dalibor Madej                      - náměstek primátora
3. Ing. Radek Muťka                       - odbor investiční 
4. Ing. Bohuslav Gembík                - odbor investiční
5. Ing. Eva Seborská                       - odbor legislativní a právní
 
4)
ukládá
 
vedoucí odboru legislativního a právního
zabezpečit veškeré potřebné úkony této veřejné zakázky
 

Vyřizuje:
Mgr. Renata Kolková,
T: 31.10.2013

vedoucí odboru legislativního a právního
 
5)
zmocňuje
 
vedoucí odboru legislativního a právního
k podpisu veškerých dokumentů souvisejících s touto veřejnou zakázkou s výjimkou smlouvy a rozhodnutí o námitkách
 

Vyřizuje:
Mgr. Renata Kolková,
T: 31.10.2013

vedoucí odboru legislativního a právního
 

RM_VZ 5
Veřejná zakázka “Úprava povrchů Ruská a Štramberská - TDS + BOZP”, poř. č. 042/2013
 
Usnesení číslo: 7180/RM1014/95
(zn.předkl.)
05
 
Rada města
 
1)
rozhodla
 
na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek dle přílohy č. 2 o výběru nejvhodnější nabídky a o uzavření smlouvy dle přílohy č. 3 k veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na výkon technického dozoru stavebníka a výkon funkce koordinátora BOZP, včetně vypracování plánu BOZP, v rámci realizace staveb “Rekonstrukce chodníku podél ul. Ruské v úseku Štramberská - Závodní, Ostrava - Vítkovice” a “Úprava ploch kolem ul. Štramberské 2 - 18” s uchazečem, který předložil svou nabídku pod poř. č. 6:
INGESTA spol. s r.o.
se sídlem: Hasičská 550/50, 700 30  Ostrava
IČ: 25391194
za cenu nejvýše přípustnou 70.000,00 Kč bez DPH
 

RM_VZ 6
Veřejná zakázka “Inženýrské sítě Hrabová”, poř. č. 101/2013
 
Usnesení číslo: 7181/RM1014/95
(zn.předkl.)
05
 
Rada města
 
1)
rozhodla
 
o zveřejnění předběžného oznámení k veřejné zakázce na realizaci stavby „Inženýrské sítě Hrabová - kanalizace jižní část - 4. a 5. stavba, rušení výustí“ a „Inženýrské sítě Hrabová - odlehčovací stoka OS 1A“ na území městského obvodu Hrabová, obec Ostrava, dle ust. § 86 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu dle předloženého návrhu
 

RM_VZ 8
Veřejná zakázka “Domov pro seniory Kamenec (DPS+AD)”, poř. č. 97/2013
 
Usnesení číslo: 7182/RM1014/95
(zn.předkl.)
05
 
Rada města
 
1)
rozhodla
 
vyzvat dodavatele uvedené v předloženém návrhu k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby včetně statického posudku a výkonu autorského dozoru v rámci stavby ”Rekonstrukce domova pro seniory Kamenec I” v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava v rozsahu dle předloženého návrhu
 
2)
jmenuje
 
komisi pro posouzení a hodnocení nabídek
členové:
Ing. Dalibor Kanclíř             - odbor investiční
Ing. Eva Seborská               - odbor legislativní a právní
Ing. Václav Palička             - odbor ekonomického rozvoje
náhradníci:
Ing. Bohuslav Gembík         - odbor investiční
Ing. Tomáš Smolík              - odbor legislativní a právní
Mgr. Jiří Hudec                   - odbor ekonomického rozvoje
 
3)
ukládá
 

vedoucí odboru legislativního a právního
zabezpečit veškeré potřebné úkony k této veřejné zakázce
 

Vyřizuje:
Mgr. Renata Kolková,
T: 30.06.2013

vedoucí odboru legislativního a právního
 

RM_M 7
Návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemku ve vlastnictví RPG RE Land, s.r.o. se statutárním městem Ostrava, jako oprávněným a s HORNBACH Immobilien HK s.r.o., jako investorem
 
Usnesení číslo: 7183/RM1014/95
(zn.předkl.)
08
 
Rada města
 
1)
rozhodla
 
na straně oprávněného uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene dle přílohy č. 3 předloženého materiálu k pozemku:
pozemek ve zjednodušené evidenci - parcely původ Pozemkový katastr (PK) parc.č. 226
v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava ve vlastnictví:
RPG RE Land, s.r.o.
se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Gregorova 2582/3, PSČ 701 97
IČ 277 69 143
 a
HORNBACH Immobilien HK s.r.o.
se sídlem Praha 9 - Horní Počernice, Chlumecká 2398, PSČ 193 00
IČ 266 98 129, jako investorem stavby  
za účelem uložení a provozování světelného signalizačního zařízení a koordinačního kabelu v rozsahu daném geometrickým plánem č. 1843-36b/2011 ze dne 23.5.2011 na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu v celkové výši 5.000,- Kč + DPH v zákonné výši
 

RM_M 8
Návrh na uzavření smluv o zřízení věcného břemene s povinnými fyzickými osobami
 
Usnesení číslo: 7184/RM1014/95
(zn.předkl.)
08
 
Rada města
 
1)
rozhodla
 
na straně oprávněného, uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene dle přílohy č. 2 předloženého materiálu k pozemku:
parc. č. 384/1 – zahrada,
v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava, v podílovém spoluvlastnictví:
XXXXXX XXXXirt, rok narození 1XX1
bytem XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXX XXXXXXX X XXXXX XXlá,
XXXXXX XXXXXXXXvá, rok narození 1XX2
bytem XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXX XXXXXXX X XXXXX Bělá,
za účelem uložení a provozování vodovodního řadu DN 150 v uvedeném pozemku v rozsahu daném geometrickým plánem č. 2878-45/2011 ze dne 25.1.2012, provádění údržby, oprav a rekonstrukce vodovodního řadu DN 150,
na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu v celkové výši 4.200,-Kč
 
2)
rozhodla
 
na straně oprávněného, uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene dle přílohy č. 3 předloženého materiálu k pozemku:
parc. č. 2825/7 – trvalý travní porost,
v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava, ve vlastnictví:
XXXXXX XXXXXrt, rok narození 1XX1
bytem XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXX XXXXXXX X XXXXX XXlá,
za účelem uložení a provozování vodovodního řadu DN 150 v uvedeném pozemku v rozsahu daném geometrickým plánem č. 2878-45/2011 ze dne 25.1.2012, provádění údržby, oprav a rekonstrukce vodovodního řadu DN 150,
na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu v celkové výši 700,-Kč
 

RM_M 9
Návrh uzavřít smlouvy o nájmu nebytových prostor (k.ú. Moravská Ostrava a k.ú. Třebovice ve Slezsku)
 
Usnesení číslo: 7185/RM1014/95
(zn.předkl.)
08
 
Rada města
 
1)
rozhodla
 
na straně pronajímatele uzavřít smlouvu o nájmu nebytových prostor se společností
Autic a.s.,
se sídlem: Praha 4, Branická 28/47, PSČ 147 00, IČ: 26027887,
jejímž předmětem je pronájem dvou částí nebytového prostoru každý o výměře 1 m2, tj., 2 m2 v 1. NP ve vstupní hale budovy č.p. 1183 na pozemku parc.č. 3083 v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava ( ul. Hlubinská, středisko vzdělávání a volnočasových aktivit) dle přílohy č. 1 smlouvy o nájmu nebytových prostor, 
za účelem umístění 2 ks automatů o rozměrech 0,80 x 0,80 x 1,80 m, z toho  1ks na teplé nápoje a 1 ks na studené nápoje v plastových láhvích, cukrovinek a baget, na dobu neurčitou,
za nájemné ve výši 2.000,- Kč/rok + DPH v zákonné výši, tj. 1.000-,- Kč/m2/rok a 
úhrady za dodávku el. energie ve výši 2.000,- Kč/čtvrtletně + DPH v zákonné výši, tj. 1.000,- Kč/čtvrtletně/automat,
dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
 
2)
rozhodla
 
na straně pronajímatele uzavřít smlouvu o nájmu nebytových prostor se společností
Autic a.s.,
se sídlem: Praha 4, Branická 28/47, PSČ 147 00, IČ: 26027887,
jejímž předmětem je pronájem dvou částí nebytového prostoru každý o výměře 1 m2, tj., 2 m2 v 1. NP ve vstupní hale označené č. 107 budovy č.p. 5540 na pozemku parc.č. 1071/2 v k.ú. Třebovice ve Slezsku, obec Ostrava ( ul. Provozní, Útulek pro opuštěné psy) dle přílohy č. 1 smlouvy o nájmu nebytových prostor, 
za účelem umístění 2 ks automatů o rozměrech 0,80 x 0,80 x 1,80 m, z toho  1ks na teplé nápoje a 1 ks na studené nápoje v plastových láhvích, cukrovinek a baget, na dobu neurčitou,
za nájemné ve výši 2.000,- Kč/rok + DPH v zákonné výši, tj. 1.000-,- Kč/m2/rok a
úhrady za dodávku el. energie a vody ve výši 2.000,- Kč/čtvrtletně + DPH v zákonné výši, tj. 1.000,- Kč/čtvrtletně/automat,
dle přílohy č. 5 předloženého materiálu
 

RM_M 10
Souhlas s podnájmem a uzavřením podnájemních smluv k bytům v domě na ul. Horní 3030/96
 
Usnesení číslo: 7186/RM1014/95
(zn.předkl.)
08
 
Rada města
 
1)
souhlasí
 
s podnájmem a uzavřením podnájemní smlouvy k bytu č. XX, ul. Horní 3030/96, 700 30 Ostrava-Bělský Les, pozemek parc.č. 332, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava,
mezi nájemcem XXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXX a podnájemci XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXX XXX XXX X XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXX XX, na dobu neurčitou od 1.6.2013,
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
 
2)
souhlasí
 
s podnájmem a uzavřením podnájemní smlouvy na pronájem bytu č. XX, ul. Horní 3030/96, 700 30 Ostrava-Bělský Les, pozemek parc.č. 332, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava,
mezi nájemci XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX trvale bytem XXXXX XXXXXXXX XXX XX Ostrava-Bělský Les, a podnájemci XXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXX XXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXX Vratimov, na dobu určitou od 1.6.2013 do 31.5.2014, 
dle přílohy č.2 předloženého materiálu

 



RM_M 11
Souhlas s postoupením pohledávek a převzetím dluhů
 
Usnesení číslo: 7187/RM1014/95
(zn.předkl.)
08
 
Rada města
 
1)
rozhodla
 
a) 
dát souhlas statutárního města Ostravy dle přílohy č. 1 předloženého materiálu k postoupení pohledávek a k převzetí dluhů v rozsahu uvedeném ve smlouvě o postoupení pohledávek a o převzetí  dluhů, kterou uzavřeli postupitel a dlužník HXXXXXXXX DXXX  HXXXX, (původně DXXX GXXXXXXX HXXXXXXX) rok nar. XXXX, bytem Horní  3030/96, Bělský les, 700 30 a postupník a přejímatel dluhů AXXXX ChXXXXX, nar. XXXX, bytem: XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX  dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
b)
na straně statutárního města Ostravy jakožto pronajímatele o ukončení právního vztahu nájmu bytu, resp. bytové jednotky č. 3030/28 v domě čp.  3030, č.or. 96,  ul. Horní, v k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava s nájemcem HXXXXXXXX DXXXX  HXXXXX, (původně DXXXX GXXXXXXX HXXXXXXXX) rok nar. XXXX, bytem XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXX XXX XX a o uzavření dohody o zániku nájmu uvedeného bytu, resp. bytové jednotky mezi městem jako pronajímatelem a zmíněným nájemcem dle přílohy č. 3 předloženého materiálu   
c) 
na straně statutárního města Ostravy o založení právního vztahu nájmu bytové jednotky č. 3030/28 (stav. označení 401) v domě čp.  3030, č.or. 96,  ul. Horní, v k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava s AXXXXXX ChXXXXXXX, nar. XXXX, bytem: XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX (jako postupník) o uzavření  smlouvy o nájmu bytu, resp. bytové jednotky  mezi městem jakožto pronajímatelem a  uvedenou fyzickou osobou jakožto nájemcem  dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
 
2)
rozhodla
 
a) 
dát souhlas statutárního města Ostravy dle přílohy č. 5 předloženého materiálu k postoupení pohledávek a k převzetí dluhů v rozsahu uvedeném ve smlouvě o postoupení pohledávek a o převzetí  dluhů, kterou uzavřeli postupitel a dlužník MXXXXXX AXXXXXXXX, roz. PXXXXXXXX, rok nar. XXXX, bytem: X XXXXXX XXXXXX XXX XXX XXXXXXXXXXX a postupník a přejímatel dluhů manželé Ing. NXXXXXXX JXXXXXX, rok nar. XXXX a NXXXX SXXXXXXXX, rok nar. XXXX, oba bytem: XXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XXX XXXXX X X XXXXXXX, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu
b)
na straně statutárního města Ostravy o založení právního vztahu společného nájmu bytu manžely, a to bytové jednotky č. 3030/31 v domě čp.  3030, č.or. 96,  ul. Horní, v k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava s manžely Ing. NXXXXXXXX JXXXXXXX, rok nar. XXXX a NXXXXXX SXXXXXXXXXX, rok nar. XXXX, oba bytem: XXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XXX XXXXX X X XXXXXXX (jako postupník) a o uzavření  smlouvy o nájmu bytu, resp. bytové jednotky  mezi městem jakožto pronajímatelem a  uvedenými fyzickými osobami jakožto nájemci dle přílohy č. 8 předloženého materiálu
 

RM_M 12
Návrh na svěření majetku městskému obvodu Svinov
 
Usnesení číslo: 7188/RM1014/95
(zn.předkl.)
08
 
Rada města
 
1)
doporučuje
 
zastupitelstvu města
vyhradit si rozhodnutí označit níže uvedený majetek statutárního města Ostravy jakožto majetek svěřený dle ust. čl. 8 odst. 2 písm. b) Obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 11/2000, Statut města Ostravy, v platném znění, 
městskému obvodu Svinov:
•	studna v hodnotě 21.200,- Kč, inventární číslo 136310, umístěná na pozemku parc.č. 3634, zahrada v k.ú. Svinov, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Svinov
 
2)
doporučuje
 
zastupitelstvu města
označit majetek uvedený v bodě 1) tohoto usnesení jakožto majetek svěřený městskému obvodu Svinov dle ust. čl. 8 odst. 2 písm. b) Obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 11/2000, Statut města Ostravy, v platném znění
 
3)
zmocňuje
 
vedoucího odboru majetkového
k podpisu předávacího protokolu dle bodu 1) tohoto usnesení za podmínky, že zastupitelstvo města rozhodne o svěření majetku městskému obvodu Svinov
 

Vyřizuje:
Ing. Josef Kavala,
T: 28.06.2013

vedoucí odboru majetkového
 

4)
ukládá
 

náměstkovi primátora Ing.  Jiřímu Hrabinovi 
předložit návrh dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí
 

Vyřizuje:
Ing. Josef Kavala,
T: 26.06.2013

vedoucí odboru majetkového
 

RM_M 13
Návrh na uzavření smlouvy o nájmu (k.ú. Moravská Ostrava),návrh na souhlas s technickým zhodnocením budovy (k.ú. Poruba)
 
Usnesení číslo: 7189/RM1014/95
(zn.předkl.)
08
 
Rada města
 
1)
rozhodla
 
na straně pronajímatele uzavřít smlouvu o nájmu se společností
Telefónica Czech Republic, a.s.,
se sídlem: Praha 4, Michle, Za Brumlovkou 266/2 PSČ 140 22, IČ: 60193336, 
jejímž předmětem je pronájem částí kabelových lávek a částí kabelových chrániček v budově č.p 1803 (kulturní památka) na pozemku parc.č. 988/2 v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 
za účelem umístění optického mikrokabelu s 12 vlákny SM/AM (2xribb) OFS, tj. k umístění, instalaci a provozování zařízení (zajištění sítí), a poskytování služeb elektronických komunikací ve smyslu zákona č. 127/2005 Sb, ve znění pozdějších předpisů, v této trase: 
- kabelová lávka ve sklepních prostorách v dle přílohy č. 1,
- kabelová lávka ve stoupací šachtě do 1. podlaží, dále kabelová chránička v chodbě v 1. podlaží mezi kancelářemi č. 101
  až č. 103 dle přílohy č. 2,
- kabelová lávka z kanceláře č. 103 do prostor půdy v 5. podlaží, dále kabelová chránička přes místnost č. 506 dle přílohy č. 3,
- kabelová lávka z 5. podlaží v prostorách točitého schodiště až do 8. podlaží s ukončením v místnosti č. 801 dle přílohy č. 4,
příloha č. 1 - 4 je nedílnou součástí smlouvy,
na dobu určitou od uzavření smlouvy do 3.11.2019,
za nájemné v celkové výši 10.000,- Kč/rok + DPH v zákonné výši
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
 
2)
souhlasí
 

s tím, aby Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, se sídlem:
Nemocniční 20, 728 80 Ostrava, IČ: 00635162, jakožto vypůjčitel nemovitostí
ve vlastnictví statutárního města Ostravy na základě “Smlouvy o výpůjčce”
ev.č. 2348/2009/MJ ze dne 8.9.2009, ve znění dodatku č. 1:
1) provedla technické zhodnocení
- budovy č.p. 1534 (Dětský rehabilitační stacionář) na pozemku parc.č. 979
v k.ú. Poruba, obec Ostrava,
s náklady ve výši 148.000,- Kč včetně DPH
dle žádosti ze dne 22.4.2013 - příloha č. 3 předloženého materiálu
2) odepisovala majetek do nákladu Městské nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, 
v ceně rovnající se částce technického zhodnocení
 

RM_M 5
Úpravy rozpočtu r. 2013
 
Usnesení číslo: 7190/RM1014/95
(zn.předkl.)
07
 
Rada města
 
1)
schvaluje
 
rozpočtová opatření, kterými se
z v y š u j í
- nedaňové příjmy
na pol. 2451, ÚZ 8224, org. 43, ORJ 180 o 7 443 tis.Kč (B.1.)
- ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR
na pol. 4116, ÚZ 13011, ORJ 120 o 1 275 tis.Kč (A.1.)
- neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad
na pol. 4123, ÚZ 38588005, ORJ 120 o 631 tis.Kč (A.2.)
- převody mezi účty
na pol. 4132, ORJ 120 o 13 tis.Kč (C.2.)
- ostatní investiční přijaté transfery ze SR
na pol. 4216, ÚZ 36517871, ORJ 120 o 7 079 tis.Kč (B.2.)
- investiční přijaté transfery od regionálních rad
na pol. 4223, ÚZ 38588505, ORJ 120 o 334 tis.Kč (A.2.)
- běžné výdaje
(A.1.) na ORJ 135, § 4329, ÚZ 13011, pol. 5011 o 951 tis.Kč
                                                            pol. 5031 o 238 tis.Kč
                                                           pol. 5032 o 86 tis.Kč
(C.2.) na § 5311, pol. 5192, ORJ 270 o 10 tis.Kč
              § 6330, pol. 5345, ÚZ 1014, ORJ 120 o 13 tis.Kč 
- kapitálové výdaje
na § 2310, pol. 6122, org. 7229, ORJ 230 o 850 tis.Kč (C.3.)
(C.1.) na ORJ 230, § 2219, pol. 6121, org. 3143, ÚZ 38588505 o 7 650 tis.Kč
                                                                           ÚZ 38108123 o 1 350 tis.Kč 
(C.2.) na ORJ 270, § 1014, pol. 6122 o 58 tis.Kč
                                          pol. 6122, ÚZ 1014 o 65 tis.Kč
- neinvestiční příspěvky PO
na § 4357, pol. 5336, ÚZ 38588005, org. 43, ORJ 180 o 631 tis.Kč (A.2.)
- investiční transfery
na § 4357, pol. 6356, ÚZ 38588505, org. 43, ORJ 180 o 334 tis.Kč (A.2.)
z v y š u j e 
- financování na pol. 8115, ÚZ 1014, ORJ 120 o 65 tis.Kč (C.2.)
- účelová rezerva na financování akcí EIB
na § 6409, pol. 5901, ÚZ 8224, ORJ 120 o 7 443 tis.Kč (B.1.)
                                                               o 7 079 tis.Kč (B.2.)
s n i ž u j í
- běžné výdaje
(C.2.) na ORJ 270, § 1014, pol. 5169 o 58 tis.Kč
                             § 5311, pol. 5169 o 10 tis.Kč
- kapitálové výdaje
na § 3741, pol. 6121, ORJ 230, ÚZ 8123, org. 8154 o 9 000 tis.Kč (C.1.)
na § 2310, pol. 6121, org. 7231, ORJ 230 o 850 tis.Kč (C.3.)
Městské obvody dle bodu A.1. důvodové zprávy
- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR
na pol. 4116, ÚZ 13011 celkem o 15 673 tis.Kč
- zvýší běžné výdaje na § 4329, pol. 5xxx, ÚZ 13011 celkem o 15 673 tis.Kč
 
2)
ukládá
 

vedoucímu odboru financí a rozpočtu
realizovat schválená rozpočtová opatření

 

Vyřizuje:
Ing. Lukáš Jančálek,
T: 31.05.2013

vedoucí odboru financí a rozpočtu
 

RM_M 6
Přijetí dotací z Moravskoslezského kraje
 
Usnesení číslo: 7191/RM1014/95
(zn.předkl.)
07
 
Rada města
 
1)
souhlasí
 
s přijetím dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
a) na podporu profesionálních divadel a profesionálního symfonického orchestru pro příspěvkovou organizaci
- Národní divadlo moravskoslezské ve výši 1 430 tis.Kč
- Divadlo loutek Ostrava ve výši 1 495 tis.Kč
- Komorní scéna Aréna ve výši 131 tis.Kč
- Janáčkova filharmonie Ostrava ve výši 626 tis.Kč
b) v rámci “Programu podpory aktivit v oblasti kultury na rok 2013” na úhradu nákladů souvisejících s níže uvedenými projekty pro příspěvkovou organizaci
- Národní divadlo moravskoslezské - ”Podpora vzniku divadelní hry Davida Jařaba” ve výši  30 tis.Kč
- Divadlo loutek Ostrava - ”Mezinárodní loutkařský festival Spectaculo Interesse” ve výši         150 tis.Kč
- Janáčkova filharmonie Ostrava - ”Orchestr Moravskoslezského kraje” ve výši 80 tis.Kč
- Ostravské muzeum - ”Ostravská muzejní noc” ve výši 132 tis.Kč
 
2)
schvaluje
 
rozpočtová opatření, kterými se
z v y š u j í  neinvestiční přijaté transfery od krajů
na pol. 4122, ORJ 120, ÚZ 201 o 3 682 tis.Kč (1)
                                  ÚZ 341 o 392 tis.Kč (2)
                                  ÚZ 13307 o 318 tis.Kč (3)
z v y š u j í  neinvestiční příspěvky PO
(1) na ORJ 160, ÚZ 201, pol. 5331, § 3311, org. 4234 o 1 430 tis.Kč
                                                               org. 4240 o 1 495 tis.Kč
                                                               org. 4251 o 131 tis.Kč
                                                    § 3312, org. 4212 o 626 tis.Kč
(2) na ORJ 160, ÚZ 341, pol. 5331, § 3311, org. 4234 o 30 tis.Kč
                                                               org. 4240 o 150 tis.Kč
                                                   § 3312, org. 4212 o 80 tis.Kč
                                                   § 3315, org. 4215 o 132 tis.Kč
na § 3529, pol. 5331, org. 4245, ÚZ 13307, ORJ 170 o 318 tis.Kč (3)
 
3)
ukládá
 

vedoucímu odboru financí a rozpočtu
realizovat schválená rozpočtová opatření

 

Vyřizuje:
Ing. Lukáš Jančálek,
T: 31.05.2013

vedoucí odboru financí a rozpočtu
 
4)
ukládá
 
náměstkovi primátora Ing. Tomáši Petříkovi
předložit zastupitelstvu ke schválení úpravu závazných ukazatelů - zvýšení neinvestičních příspěvků příspěvkovým organizacím
- Národní divadlo moravskoslezské o 1 460 tis.Kč
- Divadlo loutek Ostrava ve výši 1 645 tis.Kč
- Komorní scéna Aréna ve výši 131 tis.Kč
- Janáčkova filharmonie Ostrava ve výši 706 tis.Kč 
- Ostravské muzeum o 132 tis.Kč
- Dětské centrum Domeček o 318 tis.Kč
 

Vyřizuje:
Ing. Lukáš Jančálek,
T: 26.06.2013

vedoucí odboru financí a rozpočtu
 

RM_MZP 1
Návrh na poskytnutí odměn za rok 2012 a na úpravy platů ředitelům příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Ostrava v oblasti sociální péče a školství
 
Usnesení číslo: 7192/RM1014/95
(zn.předkl.)
86
 
Rada města
 
1)
schvaluje
 

poskytnutí odměn za rok 2012 ředitelům příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Ostrava v oblasti sociální péče a školství dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu
 
2)
schvaluje
 

plat Ing. Juraji Chomičovi, řediteli Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace, s účinností od 1.6.2013 dle důvodové zprávy a přílohy č. 2 předloženého materiálu
 
3)
schvaluje
 

platy ředitelů příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Ostrava v oblasti sociální péče a školství s účinností od 1.7.2013 dle důvodové zprávy a přílohy č. 3 předloženého materiálu

 

RM_VZ 7
Zadání veřejné zakázky “Dokumentární film START II”, poř. č. 78/2013
 
Usnesení číslo: 7193/RM1014/95
(zn.předkl.)
86
 
Rada města
 
1)
schvaluje
 
rozpočtové opatření, kterým se:
- snižují běžné výdaje v ORJ 180 na § 4349, pol. 5909, ÚZ 7606 o 1 208 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje v ORJ 180 na § 4349, pol. 5169, ÚZ 7606 o 1 208 tis. Kč
 
2)
rozhodla
 
  o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na zhotovení dokumentárního filmu “START II” s dodavatelem:
FABEX MEDIA s.r.o.
Sídlo: Kosmova 561/16, 702 00 Ostrava - Přívoz
IČ: 26849976
za cenu nejvýše přípustnou 996.000,- Kč bez DPH
 
3)
ukládá
 

vedoucímu odboru financí a rozpočtu
realizovat výše uvedené rozpočtové opatření
 

Vyřizuje:
Ing. Lukáš Jančálek,
T: 31.05.2013

vedoucí odboru financí a rozpočtu
 

RM_M 1
Kácení dřevin na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Ostravy
 
Usnesení číslo: 7194/RM1014/95
(zn.předkl.)
84
 
Rada města
 
1)
souhlasí
 
s kácením dřevin na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Ostravy a s podáním žádosti o povolení kácení dřevin, a to:
a) 31 ks dřevin specifikovaných v seznamu dřevin ke kácení, všechny rostoucí na pozemku parc.č. 5347 – ostatní plocha, zeleň v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava – viz Příloha č. 1, a to v souvislosti s realizací  stavby „Organizace parkování vozidel u ZOO Ostrava“, pro investora stavby:  Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČ: 00845451   
b) 3 ks třešeň ptačka o obvodech kmenů 30, 50 a 38 cm,
1 ks borovice černá o obvodu kmene 25 cm,
1 ks dub červený o obvodu kmene 94 cm,
1 ks habr obecný - čtyřkmen o obvodech kmenů 41, 38, 50 a 45 cm,
vše rostoucí  na pozemku parc.č. 1579/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Poruba, obec Ostrava – viz Příloha č. 2, a to v souvislosti s realizací stavby „Technická infrastruktura pro bytový dům Ostrava – Poruba“, pro investora  stavby:  společnost Viladomy Ostrava, se sídlem Zámostní 1238/39, 710 00 Ostrava, IČ: 28524187
c) 38 ks dřevin specifikovaných a barevně označených v seznamu dřevin ke kácení (p.č. 13, 20, 22-27, 29-50, 53-55, 59, 61-64), všechny rostoucí na pozemku parc.č. 1779 – ostatní plocha, silnice v k.ú. Kunčičky, obec Ostrava – viz Příloha č. 3, a to v souvislosti s realizací stavby „Ostrava Business Park – I. etapa“, pro investora stavby: společnost Ostrava Business Park s.r.o., se sídlem Hornopolní 3308/40, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ: 24256625
 
2)
ukládá
 
Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru hospodářské správy
zajistil vyhotovení sdělení o vyslovení souhlasu s kácením dřevin a s podáním žádosti o povolení kácení dřevin dle bodů 1a) až 1c) tohoto usnesení    
 

Vyřizuje:
Ing. Bc. Pavel Šmátrala,
T: 17.05.2013

vedoucí odboru hospodářské správy
 
3)
zmocňuje
 
vedoucího odboru hospodářské správy
k podpisu  sdělení  dle bodů 1) a 2)  tohoto usnesení
 

Vyřizuje:
Ing. Bc. Pavel Šmátrala,
T: 17.05.2013

vedoucí odboru hospodářské správy
 

RM_M 4
Návrh Dodatku č. 2 ke Smlouvě o sdružených službách dodávky elektřiny oprávněnému zákazníkovi ev.č. dodavatele 14254, ev.č. objednatele 2242/2012/HS na hladině nízkého napětí pro rok 2013 uzavřené dne 4.10.2012, ve znění Dodatku č.1 ze dne 17.1.2013
 
Usnesení číslo: 7195/RM1014/95
(zn.předkl.)
84
 
Rada města
 
1)
rozhodla
 
o uzavření Dodatku č.2 ke smlouvě ev.č. dodavatele 14254, ev.č. odběratele 2242/2012/HS “Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny oprávněnému zákazníkovi” ze dne 4.10.2012 ve znění Dodatku č.1 ze dne 17.1.2013 mezi oprávněným zákazníkem :
Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Moravská Ostrava, IČ: 00845451
a dodavatelem
Dalkia Commodies CZ, s.r.o., se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, 28.října 3337/7, PSČ:  709 74, IČ: 25846159
dle Přílohy č.1 předloženého materiálu
 
2)
ukládá
 
vedoucímu odboru hospodářské správy
zabezpečit všechny potřebné  úkony   spojené s uzavřením Dodatku č.2  ke smlouvě  dle bodu 1)  tohoto usnesení
 

Vyřizuje:
Ing. Bc. Pavel Šmátrala,
T: 25.05.2013

vedoucí odboru hospodářské správy
 

RM_VZ 2
Zadávací dokumentace k veřejné zakázce č. 105/2013 na poskytování mobilních telekomunikačních služeb pro období od 1.11.2013 do 30.10.2016
 
Usnesení číslo: 7196/RM1014/95
(zn.předkl.)
84
 
Rada města
 
1)
schvaluje
 
zadávací dokumentaci k nadlimitní veřejné zakázce na poskytování mobilních telekomunikačních služeb pro statutární město Ostrava, právnické osoby zřízené a založené statutárním městem Ostrava, popřípadě městskými obvody a to na období od 1.11.2013          do 30.10.2016
 
2)
rozhodla
 

o zadání nadlimitní veřejné zakázky na poskytování mobilních telekomunikačních služeb pro statutární město Ostrava, právnické osoby zřízené a založené statutárním městem Ostrava, popřípadě městskými obvody a to na období od 1.11.2013 do 30.10.2016

 
3)
rozhodla,
 
aby společnost eCENTRE, a.s. provedla jménem statutárního města Ostrava  úkony zadavatelské činnosti podle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších změn a doplňků, vztahujících se k veřejné zakázce na poskytování telekomunikačních služeb pro statutární město Ostrava a jemu podřízené organizace, dle podmínek stanovených v zadávací dokumentaci dle bodu 1) tohoto usnesení
 
4)
rozhodla
 
jmenovat komisi pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace, posouzení a hodnocení nabídek v tomto složení:                                                                     
1) Ing. Břetislav Gibas, tajemník magistrátu
2) Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy
3) Ing. Eva Seborská, odbor legislativní a právní
4) JUDr. Tomáš Panáček, eCENTRE a.s.
5) Ing. Roman Pokorný, eCENTRE a.s. 
náhradníci:      
1) Mgr. Aleš Novotný, vedoucí odboru platového a personálního
2) Ing. Přemysl Kubečka, odbor hospodářské správy
3) Mgr. Vladimíra Carbolová, odbor legislativní a právní
4) Petr Kostelný, eCENTRE a.s.
5) Renáta Dybová, eCENTRE a.s.
 

RM_M 15
Koupě nemovitostí tvořících areál „Bazaly Ostrava“
 
Usnesení číslo: 7197/RM1014/95
(zn.předkl.)
08
 
Rada města
 
1)
doporučuje
 
zastupitelstvu města
rozhodnout o  nabytí nemovitostí v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava od společnosti Bazaly, a.s., se sídlem Ostrava-Slezská Ostrava, Bukovanského 1028/4, PSČ 710 00, IČ 278 43 386 a to:
- pozemku parc. č. 1709/2,
- pozemku parc. č. 1706,
- pozemku parc. č. 1708,
- budovy č.p. 1028, stojící na pozemku parc. č. 1708
- budovy č.p. 1067 (včetně přístavby rodinného domu umístěné na pozemku parc.č. 1709/1), stojící na  pozemku parc. č. 1709/1  a na pozemku parc. č. 1709/2,
včetně příslušenství a součástí, sestávajících z vedlejších staveb, a to pokladny č. 1, č. 2, č. 3, objektu SO 04, objektu SO 02, venkovních úprav a trvalých porostů.
- nemovitostí nezapsaných v katastru nemovitostí, a to budovy trafostanice umístěné na pozemku parc. č. 1709/1, objektu sociálního zařízení umístěného na pozemku parc. č. 1706, inženýrských staveb umístěných na pozemku parc. č. 1706 sestávajících z komunikace mezi hlavní tribunou a hrací plochou, komunikace mezi jižním okrajem hlavní tribuny a budovou trafostanice, komunikace mezi nekrytou tribunou a oplocením, komunikace u tréninkové hrací plochy, komunikace před hlavním vstupem na stadion, zpevněné plochy, nekryté tribuny u hrací plochy, hlavního vodovodního řádu, osvětlovacích stožárů hlavní hrací plochy, osvětlení tréninkové hrací plochy, osvětlení komunikace při hlavním vstupu do areálu, stožárů pro ozvučení na nekryté tribuně.    
za celkovou kupní cenu ve výši 115.583.000,- Kč, která bude snížena o transakční náklady 
a o uzavření Smlouvy o koupi nemovitostí, která je přílohou č. 1 předloženého materiálu
 
2)
doporučuje
 
zastupitelstvu města
rozhodnout o vyčlenění finančních prostředků na odkup nemovitostí dle Smlouvy o koupi nemovitostí dle bodu 1) tohoto usnesení v rámci volných zdrojů základního běžného účtu (rozdělení “přebytku hospodaření roku 2012”)
 
3)
doporučuje
 
zastupitelstvu města
rozhodnout o uzavření Dohody o zrušení Smlouvy o spolupráci (ev. č. 2684/2012/LPO) ze dne 8.1.2013 mezi statutárním městem Ostrava, společností  Bazaly, a.s., se sídlem Bukovanského 1028/4, 710 00  Ostrava – Slezská Ostrava, IČ: 27843386, společností Baník Invest, a.s., se sídlem Chopinova 576/1, 702 00  Ostrava – Přívoz, IČ: 27822494 a společností FC Baník Ostrava, a.s., se sídlem Bukovanského 4/1028, 710 00  Slezská Ostrava, IČ: 64610128, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
 
4)
ukládá
 
primátorovi Ing. Petru Kajnarovi a náměstkům primátora Ing. Jiřímu Hrabinovi a Ing. Tomáši Petříkovi
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrhy dle bodů 1 - 3) tohoto usnesení
 

Vyřizuje:
Ing. Josef Kavala,
T: 20.05.2013

vedoucí odboru majetkového
 









• Tisková oprava -
Tisková oprava k usnesení rady města č. 6820/RM1014/90 ze dne 2.4.2013

(zn.předkl.)
08
 
Rada města
 
1)
Chybné znění:
 
Rada města
1. souhlasí
s návrhem na záměr města směnit nemovitosti v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, a to pozemky:
- parc.č. 3220/87, ost. plocha, jiná plocha, o výměře 169 m2, který vznikne oddělením z původního pozemku parc.č. 3220/9, ost. plocha, jiná plocha, dle geometrického plánu č. 3830-4/2012 ze dne 26.12.2012
- parc.č. 3220/88, ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 811 m2, který vznikne oddělením z původního pozemku parc.č. 3220/12, ost. plocha, ost. komunikace, dle geometrického plánu č. 3830-4/2012 ze dne 26.12.2012
- parc.č. 3220/90, ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 324 m2, který vznikne oddělením z původního pozemku parc.č. 3220/12, ost. plocha, ost. komunikace, dle geometrického plánu č. 3830-4/2012 ze dne 26.12.2012
- parc.č. 3220/95, ost. plocha, jiná plocha, o výměře 2556 m2, který vznikne oddělením z původního pozemku parc.č. 3220/37, ost. plocha, jiná plocha, dle geometrického plánu č. 3830-4/2012 ze dne 26.12.2012
- parc.č. 3220/96, ost. plocha, jiná plocha, o výměře 519 m2, který vznikne oddělením z původního pozemku parc.č. 3220/37, ost. plocha, jiná plocha, dle geometrického plánu č. 3830-4/2012 ze dne 26.12.2012
- parc.č. 3220/97, ost. plocha, jiná plocha, o výměře 155 m2, který vznikne oddělením z původního pozemku parc.č. 3220/37, ost. plocha, jiná plocha, dle geometrického plánu č. 3830-4/2012 ze dne 26.12.2012
- parc.č. 3220/98, ost. plocha, jiná plocha, o výměře 746 m2, který vznikne oddělením z původního pozemku parc.č. 3220/37, ost. plocha, jiná plocha, dle geometrického plánu č. 3830-4/2012 ze dne 26.12.2012
- parc.č. 3220/99, ost. plocha, jiná plocha, o výměře 10 047 m2, který vznikne oddělením z původního pozemku parc.č. 3220/37, ost. plocha, jiná plocha, dle geometrického plánu č. 3830-4/2012 ze dne 26.12.2012
- parc.č. 3220/100, ost. plocha, jiná plocha, o výměře 121 m2, který vznikne oddělením z původního pozemku parc.č. 3220/37, ost. plocha, jiná plocha, dle geometrického plánu č. 3830-4/2012 ze dne 26.12.2012
- parc.č. 3220/102, ost. plocha, jiná plocha, o výměře 1212 m2, který vznikne oddělením z původního pozemku parc.č. 3220/37, ost. plocha, jiná plocha, dle geometrického plánu č. 3830-4/2012 ze dne 26.12.2012
- parc.č. 3220/104, ost. plocha, manipul. plocha, o výměře 1414 m2, který vznikne oddělením z původního pozemku parc.č. 3220/70, ost. plocha, manipul. plocha, dle geometrického plánu č. 3830-4/2012 ze dne 26.12.2012
- parc.č. 3220/105, ost. plocha, manipul. plocha, o výměře 1987 m2, který vznikne oddělením z původního pozemku parc.č. 3220/86, ost. plocha, manipul. plocha, dle geometrického plánu č. 3830-4/2012 ze dne 26.12.2012
- parc.č. 3220/107, ost. plocha, manipul. plocha, o výměře 334 m2, který vznikne oddělením z původního pozemku parc.č. 3220/86, ost. plocha, manipul. plocha, dle geometrického plánu č. 3830-4/2012 ze dne 26.12.2012
- parc.č. 3239/4, zast. plocha a nádvoří, o výměře 358 m2, který vznikne oddělením z původního pozemku parc.č. 3239/2, zast. plocha a nádvoří, dle geometrického plánu č. 3830-4/2012 ze dne 26.12.2012
- parc.č. 3239/6, zast. plocha a nádvoří, o výměře 139 m2, který vznikne oddělením z původního pozemku parc.č. 3239/2, zast. plocha a nádvoří, dle geometrického plánu č. 3830-4/2012 ze dne 26.12.2012
- parc.č. 3244/2, zast. plocha a nádvoří, o výměře 279 m2, který vznikne oddělením z původního pozemku parc.č. 3244, zast. plocha a nádvoří, dle geometrického plánu č. 3830-4/2012 ze dne 26.12.2012
- parc.č. 3641/25, ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 330 m2, který vznikne oddělením z původního pozemku parc.č. 3641/2, ost. plocha, ost. komunikace, dle geometrického plánu č. 3830-4/2012 ze dne 26.12.2012
- parc.č. 3641/28, ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 132 m2, který vznikne oddělením z původního pozemku parc.č. 3641/2, ost. plocha, ost. komunikace, dle geometrického plánu č. 3830-4/2012 ze dne 26.12.2012
- parc.č. 3641/29, ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 41 m2, který vznikne oddělením z původního pozemku parc.č. 3641/23, ost. plocha, ost. komunikace, dle geometrického plánu č. 3830-4/2012 ze dne 26.12.2012
- parc.č. 3641/30, ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 5 m2, který vznikne oddělením z původního pozemku parc.č. 3641/23, ost. plocha, ost. komunikace, dle geometrického plánu č. 3830-4/2012 ze dne 26.12.2012
- parc.č. 3220/11, ost. plocha, jiná plocha
- parc.č. 3220/59, ost. plocha, jiná plocha
- parc.č. 3220/60, ost. plocha, jiná plocha
- parc.č. 3641/24, ost. plocha, ost. komunikace
za nemovitosti ve vlastnictví VÍTKOVICE, a.s., IČ 451 93 070, sídlo Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava, a to pozemky:
v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava
- p.p.č. 241/3, ost. plocha, jiná plocha
- p.p.č. 623/123, ost. plocha, ost. komunikace
- p.p.č. 671/2, ost. plocha, jiná plocha
- p.p.č. 692/2, ost. plocha, zeleň
- p.p.č. 692/4, ost. plocha, manipul. plocha
- p.p.č. 995/3, ost. plocha, ost. komunikace
- p.p.č. 1012/6, ost. plocha, ost. komunikace
- p.p.č. 1028/2, ost. plocha, ost. komunikace
- p.p.č. 1028/4, ost. plocha, ost. komunikace
- p.p.č. 1028/6, ost. plocha, ost. komunikace
- p.p.č. 2980, ost. plocha, zeleň
v k.ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava
- p.p.č. 469/10, ost. plocha, ost. komunikace
v k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava
- p.p.č. 190, ost. plocha, jiná plocha
- p.p.č. 192, ost. plocha, jiná plocha
- p.p.č. 944, ost. plocha, jiná plocha
v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava
- parc.č. 216/2, zast. plocha a nádvoří
- parc.č. 224/4, ost. plocha, ost. komunikace
- parc.č. 238/5, zast. plocha a nádvoří
- parc.č. 238/6, zast. plocha a nádvoří
- parc.č. 472/4, ost. plocha, ost. komunikace
- parc.č. 630/3, ost. plocha, ost. komunikace
- parc.č. 911/1, ost. plocha, zeleň
- parc.č. 1011/10, ost. plocha, ost. komunikace
- parc.č. 1248, ost. plocha, ost. komunikace
- parc.č. 1254/6, ost. plocha, jiná plocha
- parc.č. 1393, ost. plocha, neplodná půda
v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava
- parc.č. 1830/9, orná půda, o výměře 1380 m2, který vznikne oddělením z původního pozemku parc.č. 1830/5, orná půda, dle geometrického plánu č. 2856-62/2011 ze dne 8.6.2011
a zároveň doporučuje zastupitelstvu města, aby si vyhradilo právo kdykoliv tento záměr zrušit
 
2)
Správné znění:
 
Rada města
1. souhlasí
s návrhem na záměr města směnit nemovitosti v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, a to pozemky:
- parc.č. 3220/87, ost. plocha, jiná plocha, o výměře 169 m2, který vznikne oddělením z původního pozemku parc.č. 3220/9, ost. plocha, jiná plocha, dle geometrického plánu č. 3830-4/2012 ze dne 26.12.2012
- parc.č. 3220/88, ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 811 m2, který vznikne oddělením z původního pozemku parc.č. 3220/12, ost. plocha, ost. komunikace, dle geometrického plánu č. 3830-4/2012 ze dne 26.12.2012
- parc.č. 3220/90, ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 324 m2, který vznikne oddělením z původního pozemku parc.č. 3220/12, ost. plocha, ost. komunikace, dle geometrického plánu č. 3830-4/2012 ze dne 26.12.2012
- parc.č. 3220/95, ost. plocha, jiná plocha, o výměře 2556 m2, který vznikne oddělením z původního pozemku parc.č. 3220/37, ost. plocha, jiná plocha, dle geometrického plánu č. 3830-4/2012 ze dne 26.12.2012
- parc.č. 3220/96, ost. plocha, jiná plocha, o výměře 519 m2, který vznikne oddělením z původního pozemku parc.č. 3220/37, ost. plocha, jiná plocha, dle geometrického plánu č. 3830-4/2012 ze dne 26.12.2012
- parc.č. 3220/97, ost. plocha, jiná plocha, o výměře 155 m2, který vznikne oddělením z původního pozemku parc.č. 3220/37, ost. plocha, jiná plocha, dle geometrického plánu č. 3830-4/2012 ze dne 26.12.2012
- parc.č. 3220/98, ost. plocha, jiná plocha, o výměře 746 m2, který vznikne oddělením z původního pozemku parc.č. 3220/37, ost. plocha, jiná plocha, dle geometrického plánu č. 3830-4/2012 ze dne 26.12.2012
- parc.č. 3220/99, ost. plocha, jiná plocha, o výměře 10 047 m2, který vznikne oddělením z původního pozemku parc.č. 3220/37, ost. plocha, jiná plocha, dle geometrického plánu č. 3830-4/2012 ze dne 26.12.2012
- parc.č. 3220/100, ost. plocha, jiná plocha, o výměře 121 m2, který vznikne oddělením z původního pozemku parc.č. 3220/37, ost. plocha, jiná plocha, dle geometrického plánu č. 3830-4/2012 ze dne 26.12.2012
- parc.č. 3220/102, ost. plocha, jiná plocha, o výměře 1212 m2, který vznikne oddělením z původního pozemku parc.č. 3220/37, ost. plocha, jiná plocha, dle geometrického plánu č. 3830-4/2012 ze dne 26.12.2012
- parc.č. 3220/104, ost. plocha, manipul. plocha, o výměře 1414 m2, který vznikne oddělením z původního pozemku parc.č. 3220/70, ost. plocha, manipul. plocha, dle geometrického plánu č. 3830-4/2012 ze dne 26.12.2012
- parc.č. 3220/105, ost. plocha, manipul. plocha, o výměře 1987 m2, který vznikne oddělením z původního pozemku parc.č. 3220/86, ost. plocha, manipul. plocha, dle geometrického plánu č. 3830-4/2012 ze dne 26.12.2012
- parc.č. 3220/107, ost. plocha, manipul. plocha, o výměře 334 m2, který vznikne oddělením z původního pozemku parc.č. 3220/86, ost. plocha, manipul. plocha, dle geometrického plánu č. 3830-4/2012 ze dne 26.12.2012
- parc.č. 3239/4, zast. plocha a nádvoří, o výměře 358 m2, který vznikne oddělením z původního pozemku parc.č. 3239/2, zast. plocha a nádvoří, dle geometrického plánu č. 3830-4/2012 ze dne 26.12.2012
- parc.č. 3239/6, zast. plocha a nádvoří, o výměře 139 m2, který vznikne oddělením z původního pozemku parc.č. 3239/2, zast. plocha a nádvoří, dle geometrického plánu č. 3830-4/2012 ze dne 26.12.2012
- parc.č. 3244/2, zast. plocha a nádvoří, o výměře 279 m2, který vznikne oddělením z původního pozemku parc.č. 3244, zast. plocha a nádvoří, dle geometrického plánu č. 3830-4/2012 ze dne 26.12.2012
- parc.č. 3641/25, ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 330 m2, který vznikne oddělením z původního pozemku parc.č. 3641/2, ost. plocha, ost. komunikace, dle geometrického plánu č. 3830-4/2012 ze dne 26.12.2012
- parc.č. 3641/28, ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 132 m2, který vznikne oddělením z původního pozemku parc.č. 3641/2, ost. plocha, ost. komunikace, dle geometrického plánu č. 3830-4/2012 ze dne 26.12.2012
- parc.č. 3641/29, ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 41 m2, který vznikne oddělením z původního pozemku parc.č. 3641/23, ost. plocha, ost. komunikace, dle geometrického plánu č. 3830-4/2012 ze dne 26.12.2012
- parc.č. 3641/30, ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 5 m2, který vznikne oddělením z původního pozemku parc.č. 3641/23, ost. plocha, ost. komunikace, dle geometrického plánu č. 3830-4/2012 ze dne 26.12.2012
- parc.č. 3220/11, ost. plocha, jiná plocha
- parc.č. 3220/59, ost. plocha, jiná plocha
- parc.č. 3220/60, ost. plocha, jiná plocha
- parc.č. 3641/24, ost. plocha, ost. komunikace
za nemovitosti ve vlastnictví VÍTKOVICE, a.s., IČ 451 93 070, sídlo Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava, a to pozemky:
v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava
- p.p.č. 241/3, ost. plocha, jiná plocha
- p.p.č. 623/123, ost. plocha, ost. komunikace
- p.p.č. 671/2, ost. plocha, jiná plocha
- p.p.č. 692/2, ost. plocha, zeleň
- p.p.č. 692/4, ost. plocha, manipul. plocha
- p.p.č. 995/3, ost. plocha, ost. komunikace
- p.p.č. 1012/6, ost. plocha, ost. komunikace
- p.p.č. 1028/2, ost. plocha, ost. komunikace
- p.p.č. 1028/4, ost. plocha, ost. komunikace
- p.p.č. 1028/6, ost. plocha, ost. komunikace
- p.p.č. 2980, ost. plocha, zeleň
v k.ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava
- p.p.č. 469/10, ost. plocha, ost. komunikace
v k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava
- p.p.č. 190, ost. plocha, jiná plocha
- p.p.č. 192, ost. plocha, jiná plocha
- p.p.č. 944, ost. plocha, jiná plocha
v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava
- parc.č. 216/2, zast. plocha a nádvoří
- parc.č. 224/4, ost. plocha, ost. komunikace
- parc.č. 238/5, zast. plocha a nádvoří
- parc.č. 238/6, zast. plocha a nádvoří
- parc.č. 472/4, ost. plocha, ost. komunikace
- parc.č. 630/3, ost. plocha, ost. komunikace
- parc.č. 911/1, ost. plocha, zeleň
- parc.č. 1011/10, ost. plocha, ost. komunikace
- parc.č. 1248, ost. plocha, ost. komunikace
- parc.č. 1254/15, ost. plocha, jiná plocha, o výměře 1190 m2, který vznikne oddělením z původního pozemku parc.č. 1254/6, ost. plocha, jiná plocha, dle geometrického plánu č. 1358-173/2005 ze dne 7.11.2005
- parc.č. 1393, ost. plocha, neplodná půda
v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava
- parc.č. 1830/9, orná půda, o výměře 1380 m2, který vznikne oddělením z původního pozemku parc.č. 1830/5, orná půda, dle geometrického plánu č. 2856-62/2011 ze dne 8.6.2011
a zároveň doporučuje zastupitelstvu města, aby si vyhradilo právo kdykoliv tento záměr zrušit
 

 



