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Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 26.08.2014 
  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název zn.předkl. 

10600/RM1014/138 RM_M 0 Schválení programu 138. schůze rady města dne 

26.08.2014 

28 

10601/RM1014/138 RM_VH 1 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 

společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. 

28 

10602/RM1014/138 RM_M 127 Návrh na poskytnutí neinvestiční účelové dotace 

společnosti Sportovní a rekreační zařízení města 

Ostravy, s.r.o., na dovybavení sportovního areálu U 

Cementárny 

45 

10603/RM1014/138 RM_VH 2 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 

společnosti Ostravské komunikace, a.s. 

28 

10604/RM1014/138 RM_M 29 Návrh na prodej přívěsu na přepravu koní tovární 

značky PM 2000A, RZ 66-OVA-45, VIN 

070,r.v.1993 

25 

10605/RM1014/138 RM_M 30 Návrh na připojení objektů na pult centralizované 

ochrany Městské policie Ostrava 

25 

10606/RM1014/138 RM_M 31 Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava za měsíc 

červenec 2014 

25 

10607/RM1014/138 RM_M 35 Souhlas s podáním žádosti o dotaci na projekt 

“Rozšíření výukové kapacity MŠ Proskovice” v 

rámci programu MŠMT 

50 

10608/RM1014/138 RM_M 36 Ukončení projektu “PARKING CZ-PL” 50 

10609/RM1014/138 RM_M 37 Souhlas s podáním žádosti o dotaci na projekt 

“Nová mateřská škola Nová Bělá” v rámci 

programu MŠMT 

50 

10610/RM1014/138 RM_M 38 Rozhodnutí o poskytnutí dotace z prostředků 

státního rozpočtu v rámci programu ISPROFIN č. 

107 109 “Zachování a obnova historických tradic” 

na spolufinancování projektu “Ostrava - oprava 

památníku obětem II. světové války” 

50 

10611/RM1014/138 RM_M 46 Posouzení a vyjádření k Rozhodnutí o poskytnutí 

neinvestiční dotace z Úřadu vlády ČR č. 

13516/2013 – KRP 

50 

10612/RM1014/138 RM_M 47 Posouzení a vyjádření k rozhodnutí o poskytnutí 

dotace v rámci programu “Podpora bydlení” pro 

rok 2014 k projektu “Regenerace sídliště 

Šalamouna - 4B etapa” 

50 

10613/RM1014/138 RM_M 54 Smlouva č. 10068423 o poskytnutí podpory ze 

Státního fondu životního prostředí ČR v rámci 

Operačního programu Životní prostředí na získání 

dotace na akci “Budova úřadu městské části 

Ostrava - Nová Ves - Stavební úpravy, zateplení 

budovy, snížení energetické náročnosti a zajištění 

bezbariérového přístupu” 

50 

10614/RM1014/138 RM_M 132 Schválení smlouvy č. 13147686 o poskytnutí 

podpory a Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze 

50 
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Státního fondu životního prostředí ČR 

10615/RM1014/138 RM_M 3 Přijetí účelové investiční dotace z rozpočtu 

Moravskoslezského kraje 

01 

10616/RM1014/138 RM_M 45 Odpověď na stížnost pana P. S. ze dne 18.7.2014 01 

10617/RM1014/138 RM_M 107 Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty Ing. 

Petra Čolase, ředitele Zoologické zahrady Ostrava, 

p.o. a členů investiční komise rady města dle 

předloženého seznamu do SRN (Lipsko, Stuttgart) 

ve dnech 16.-19.9.2014 

01 

10618/RM1014/138 RM_M 108 Návrh na udělení Čestného občanství statutárního 

města Ostravy a Ceny statutárního města Ostravy 

01 

10619/RM1014/138 RM_M 32 Návrh uzavření smlouvy o upsání akcií 28 

10620/RM1014/138 RM_M 53 Přehled písemností adresovaných radě města a 

zastupitelstvu města za období od 28.05.2014 do 

15.08.2014 

28 

10621/RM1014/138 RM_M 105 Podněty občana statutárního města Ostravy 28 

10622/RM1014/138 RM_M 106 Uplatnění nároku na náhradu škody vzniklou z 

titulu změny územního plánu panem P.P. 

28 

10623/RM1014/138 RM_M 126 Návrh programu a organizační zajištění 34. 

zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 

dne 10.9.2014 

28 

10624/RM1014/138 RM_M 6 Projednání změny harmonogramu plateb a posunutí 

termínu ukončení projektu Pavilon evoluce, reg. č. 

CZ.1.10/3.1.00/04.01209 

38 

10625/RM1014/138 RM_M 13 Pravidelná informace o stavu přípravy a realizace 

Průmyslové zóny Ostrava-Hrabová, Strategické 

průmyslové zóny Ostrava-Mošnov, Rozvojové 

zóny Hrušov a Vědecko-technologického parku 

Ostrava za I. pololetí roku 2014 

38 

10626/RM1014/138 RM_M 28 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové 

neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města 

Ostravy č. 1682/2014/OER, na uskutečnění 

mezinárodní konference Investment & Business 

Forum 

38 

10627/RM1014/138 RM_M 33 Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí 

dotace z rozpočtu Regionální rady pro projekt 

“Akční plán 2013 marketingové strategie rozvoje 

cestovního ruchu TO Ostravsko” 

38 

10628/RM1014/138 RM_M 34 Zřizovací listina právnické osoby Firemní školka 

města Ostravy, příspěvková organizace 

38 

10629/RM1014/138 RM_M 51 Ukončení projektu “Akční plán 2012 marketingové 

strategie rozvoje cestovního ruchu turistické oblasti 

Ostravsko”, reg. č. CZ.1.10/2.2.00/13.01244 

38 

10630/RM1014/138 RM_M 133 Návrh na změnu smlouvy o dílo na zpracování 

žádosti o dotaci k projektu “Zklidnění ulice 

Nádražní - I.etapa” 

38 

10631/RM1014/138 RM_M 134 Smlouva o poskytnutí účelové investiční dotace z 

rozpočtu města Ostrava za účelem vyhotovení 

38 
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investičního záměru „Park zahrad a vůní“ 

10632/RM1014/138 RM_M 135 Přehled projektů statutárního města Ostravy 

spolufinancovaných z externích zdrojů v 

programovém období 2007- 2013 

38 

10633/RM1014/138 RM_VZ 12 Veřejná zakázka “Veletrh EXPO REAL Mnichov - 

služby”, poř. č. 146/2014 

38 

10634/RM1014/138 RM_VZ 34 Veřejná zakázka “Dodávka a instalace sirén”, poř. 

č. 76/2014 

38 

10635/RM1014/138 RM_M 21 Schválení Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 

1231/2013/OER/LPO pro projekt “Izolační zeleň 

města Ostrava - projekt 03” 

38 

10636/RM1014/138 RM_VZ 14 Veřejná zakázka “Revitalizace městské zeleně”, 

poř. č. 135/2014 

38 

10637/RM1014/138 RM_M 9 Poskytnutí účelových dotací z Fondu životního 

prostředí města Ostravy na pořádání konference 

“Životní prostředí hutnictví železa a hutní 

druhovýroby v roce 2014”, “opravu a údržbu 

objektů v areálu záchranné stanice” a realizaci 

projektu “Vratné kelímky nick nack” 

31 

10638/RM1014/138 RM_M 11 Poskytnutí účelových neinvestičních dotací z 

Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší na 

období od 01. 11. 2014 - 30. 04. 2015 

31 

10639/RM1014/138 RM_M 4 Návrh na vystavení objednávky na zajištění 

celorepublikové soutěže mladých zahradníků 

Lipová ratolest 2014 

80 

10640/RM1014/138 RM_M 5 Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do 

vlastnictví Zoologické zahrady Ostrava, 

příspěvkové organizace, se sídlem Michálkovická 

197, 710 00 Slezská Ostrava, IČ 00373249 

80 

10641/RM1014/138 RM_M 20 Evropský týden mobility 2014 31 

10642/RM1014/138 RM_M 8 Dodatek č. 1 ke smlouvě na poskytování veřejně 

dostupné služby elektronických komunikací – 

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

83 

10643/RM1014/138 RM_M 94 Návrh dodatku č. 17 ke Smlouvě na poskytování 

služeb elektronických komunikací 

0913/2003/MIS/LPO se společností 

OVA!!!CLOUD.net a.s. 

83 

10644/RM1014/138 RM_VZ 9 Zadání veřejné zakázky malého rozsahu číslo 

181/2014 na dodávku síťových prvků od 

společnosti ALEF NULA, a. s. 

83 

10645/RM1014/138 RM_VZ 24 Veřejná zakázka “Technická podpora Microsoft”, 

poř.č. 192/2014 

83 

10646/RM1014/138 RM_M 14 Návrh na uzavření Smlouvy o zřízení věcného 

břemene - služebnosti v souvislosti s nadzemním 

vedením 110 kV pro Průmyslovou zónu Hrabová 

05 

10647/RM1014/138 RM_M 15 Návrh na uzavření smlouvy o realizaci překládky 

sítě elektronických komunikací v souvislosti s 

realizací stavby ORG 3116 Komunikace a 

05 
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chodníky na ul. Sirotčí 

10648/RM1014/138 RM_M 16 Návrh na uzavření smlouvy o realizaci překládky 

sítě elektronických komunikací v souvislosti s 

realizací stavby ORG 3113 Cyklistická trasa O, 

Ostrava - Přívoz 

05 

10649/RM1014/138 RM_M 17 Návrh na uzavření smlouvy o zajištění přeložky 

plynárenského zařízení v souvislosti s realizací 

stavby ORG 3075 Zvýšení protipovodňové ochrany 

města - ul. U Hrůbků 

05 

10650/RM1014/138 RM_M 18 Návrh na uzavření smlouvy o realizaci přeložky 

NN 0,4 kV v souvislosti s akcí ORG 3049 

Rekonstrukce místní komunikace K. Svobody v 

Ostravě Plesné 

05 

10651/RM1014/138 RM_M 26 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 

a smlouvě mandátní ev.č. 2372/2011/OI v 

souvislosti s realizací stavby “Cyklostezka Polanka 

nad Odrou - železniční přejezd, ul. K Pile” 

05 

10652/RM1014/138 RM_M 43 Návrh na bezúplatné přijetí nedokončeného 

dlouhodobého hmotného majetku do evidence 

investičního odboru v rámci akce “Prodloužení 

cyklostezky - lávka přes Ostravici, Ostrava-

Hrabová” 

05 

10653/RM1014/138 RM_M 44 Návrh na vyřazení nedokončeného dlouhodobého 

hmotného a nehmotného majetku z evidence 

investičního odboru 

05 

10654/RM1014/138 RM_M 49 Návrh na uzavření smluv o smlouvách budoucích o 

služebnosti v souvislosti se stavbou “Kanalizace v 

Polance nad Odrou”, odboru investičního, 

zahrnutou do kapitálového rozpočtu statutárního 

města Ostravy 

05 

10655/RM1014/138 RM_M 48 Návrh na uzavření smluv o smlouvách budoucích o 

služebnosti v souvislosti se stavbami, odboru 

investičního, zahrnutými do kapitálového rozpočtu 

statutárního města Ostravy 

05 

10656/RM1014/138 RM_M 50 Návrh na uzavření smluv o právu provést stavbu v 

souvislosti se stavbami odboru investičního, 

zahrnutými do kapitálového rozpočtu statutárního 

města Ostravy. 

05 

10657/RM1014/138 RM_M 91 Návrh na uzavření Dohody o ukončení Nájemní 

smlouvy a Dohody o úhradě za bezesmluvní 

užívání pozemku v souvislosti se stavbami odboru 

investičního zahrnutými do kapitálového rozpočtu 

města Ostravy 

05 

10658/RM1014/138 RM_M 92 Návrh na uzavření “Smluv o zřízení věcného 

břemene” v souvislosti se stavbami odboru 

investičního, zahrnutými do kapitálového rozpočtu 

města Ostravy 

05 

10659/RM1014/138 RM_M 93 Návrh na uzavření “Smluv o zřízení služebnosti” v 05 
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souvislosti se stavbami odboru investičního 

“Obvodová komunikace Františkov - II. etapa” a 

dalšími stavbami zahrnutými v kapitálovém 

rozpočtu statutárního města Ostravy 

10660/RM1014/138 RM_M 103 Návrh na uzavření smluv vyplývající z realizace 

stavby Rekonstrukce zastávek Městský stadion a 

Sport Aréna na ulici Závodní 

05 

10661/RM1014/138 RM_M 104 Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 

č. 1650/2014/OI/LPO v souvislosti s rekonstrukcí 

výměníkové stanice v objektu Nová radnice. 

05 

10662/RM1014/138 RM_VZ 1 Veřejná zakázka “Administrativní budova v ZOO - 

technická zařízení”, poř. č. 130/2014 

5 

10663/RM1014/138 RM_VZ 2 Veřejná zakázka “Rekonstrukce budovy NR - 

EPS”, poř. č. 168/2014 

5 

10664/RM1014/138 RM_VZ 3 Veřejná zakázka “Komunikace, chodníky a 

parkovací plochy u býv. kina Mír”, poř. č. 

114/2014 

05 

10665/RM1014/138 RM_VZ 4 Veřejná zakázka “Sportovní a zábavní cíl na 

soutoku Ostravice a Lučiny”, poř. č. 105/2014 

05 

10666/RM1014/138 RM_VZ 6 Veřejná zakázka “Odstranění výpusti Mastného”, 

poř. č. 159/2014 

05 

10667/RM1014/138 RM_VZ 7 Veřejná zakázka “Rekonstrukce kanalizace v 

křížení ulic Balbínova a Hlučínská”, poř. č. 

174/2014 

05 

10668/RM1014/138 RM_VZ 10 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a 

uzavření smlouvy o dílo na aktualizaci projektové 

dokumentace ve stupni DPS na akci “Rekonstrukce 

veřejného osvětlení oblast Mozartova - 

Březinova”,v MěObv Ostrava - Jih, ORG.4042 

05 

10669/RM1014/138 RM_VZ 15 Veřejná zakázka “Rekonstrukce kanalizace v ul. 1. 

máje u plynojemu MAN (PD+AD)”, poř. č. 

161/2014 

05 

10670/RM1014/138 RM_VZ 16 Veřejná zakázky “Rekonstrukce vodovodu ul. Za 

Ještěrkou”, poř. č. 164/2014 

05 

10671/RM1014/138 RM_VZ 17 Veřejná zakázka “Rekonstrukce kanalizace 

Ostrčilova”, poř. č. 157/2014 

05 

10672/RM1014/138 RM_VZ 18 Veřejná zakázka “Kanalizace Krásné Pole II. etapa 

(rušení výusti - monitoring vlivu stavby)”, poř.č. 

158/2014 

05 

10673/RM1014/138 RM_VZ 19 Veřejná zakázka “ČOV Heřmanice II - stavební a 

technologické úpravy”, poř.č.160/2014 

05 

10674/RM1014/138 RM_VZ 20 Veřejná zakázka “Oprava dešťové kanalizace ul. 

Hluboká”, poř.č. 163/2014 

05 

10675/RM1014/138 RM_VZ 21 Veřejná zakázka “Oprava kanalizace Sad M. 

Horákové”, poř.č. 165/2014 

05 

10676/RM1014/138 RM_VZ 22 Veřejná zakázka “Havarijní oprava vodovodu NTP 

a VTP, ul. Ostrčilova”, poř.č. 177/2014 

05 

10677/RM1014/138 RM_VZ 23 Návrh na uzavření smlouvy o dílo na zajištění 05 
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studie architektonického řešení ke stavbě “Org. 

8158 “Míčovna v lokalitě Ostrava-Poruba” 

10678/RM1014/138 RM_VZ 25 Veřejná zakázka “ÚČOV - rekonstrukce VN 

rozvodny”, poř.č. 85/2014 

05 

10679/RM1014/138 RM_VZ 26 Veřejná zakázka “Stará Bělá - propojení stávající 

kanalizace na sběrač D”, poř. č. 100/2014 

5 

10680/RM1014/138 RM_VZ 27 Významná veřejná zakázka “Kanalizační síť Nová 

Ves - Jih”, poř. č. 122/2013 

05 

10681/RM1014/138 RM_VZ 28 Veřejná zakázka “Organizace parkování vozidel u 

ZOO”, poř. č. 166/2014 

05 

10682/RM1014/138 RM_VZ 29 Veřejná zakázka “Oprava náhonu výustě v 

Koblově”, poř. č. 180/2014 

05 

10683/RM1014/138 RM_VZ 30 Veřejná zakázka “Rekonstrukce místní komunikace 

ul. K. Svobody”, poř. č. 121/2014 

05 

10684/RM1014/138 RM_VZ 31 Veřejná zakázka “VTP-MFB III a IV - PC 

technika”, poř.č. 088/2014 

05 

10685/RM1014/138 RM_VZ 32 Veřejná zakázka “Víceúčelové hřiště Sirotčí II”, 

poř.č. 184/2014 

05 

10686/RM1014/138 RM_M 55 Návrh na odstranění stavby v k.ú. Muglinov 08 

10687/RM1014/138 RM_M 56 Návrh na souhlasy oprávněného z věcného břemene 

s dělením pozemků pro vlastníka pozemků RPG 

Byty, s.r.o. a Asental Land, s.r.o. 

08 

10688/RM1014/138 RM_M 57 Návrh na souhlasy se vstupem na pozemky ve 

vlastnictví SMO za účelem provedení kontrolního 

atmogeochemického průzkumu, případného měření 

dynamiky výstupů důlních plynů na povrch a 

plošného metanscreeningu pro Green Gas DPB, a.s. 

a pro VVUÚ, a.s. 

08 

10689/RM1014/138 RM_M 58 Návrh na souhlas s umístěním odplyňovacího vrtu 

VM - OV č.150 včetně stezky do pozemků ve 

vlastnictví statutárního města Ostravy pro Green 

Gas DPB, a.s. 

08 

10690/RM1014/138 RM_M 59 Návrh na uzavření dohody o zrušení smlouvy o 

budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 

věcného břemene - služebnosti k pozemku ve 

vlastnictví statutárního města Ostravy pro ČEZ 

Distribuce, a.s. 

08 

10691/RM1014/138 RM_M 60 Návrh na souhlas s umístěním podzemní elektrické 

přípojky VN 22 kV a rozvaděče VN k pozemku ve 

vlastnictví statutárního města Ostravy a uzavření 

smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene-služebnosti, pro ČEZ Distribuce, a.s. 

08 

10692/RM1014/138 RM_M 61 Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o 

zřízení služebnosti k pozemku ve vlastnictví 

fyzických osob s investory fyzickými osobami pro 

budoucího oprávněného statutární město Ostrava 

08 

10693/RM1014/138 RM_M 62 Návrh na zřízení služebnosti a uzavření smlouvy o 08 
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zřízení služebnosti k pozemkům ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy pro oprávněného 

Českomoravská distribuce s.r.o. 

10694/RM1014/138 RM_M 63 Návrh na zřízení věcného břemene a uzavření 

smluv o zřízení věcného břemene k pozemkům ve 

vlastnictví statutárního města Ostravy pro 

oprávněného ČEZ, a.s. 

08 

10695/RM1014/138 RM_M 64 Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. 

Slezská Ostrava, obec Ostrava a návrh na záměr 

města neprodat nemovité věci v k.ú. Heřmanice a 

Slezská Ostrava, obec Ostrava 

08 

10696/RM1014/138 RM_M 65 Návrh na záměr města prodat nemovitosti v k. ú. 

Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita ulice 

Válcovní - 1. Máje) 

08 

10697/RM1014/138 RM_M 66 Návrh na záměr města prodat pozemky v k.ú. 

Polanka nad Odrou, obec Ostrava 

08 

10698/RM1014/138 RM_M 67 Návrh na záměr města prodat části pozemku p.p.č. 

898/1 v k.ú. Přívoz, obec Ostrava a návrh na záměr 

města prodat část pozemku parc.č. 718/4 v k.ú. 

Moravská Ostrava, obec Ostrava 

08 

10699/RM1014/138 RM_M 68 Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. 

Vratimov, obec Vratimov a v k.ú. Zábřeh nad 

Odrou, obec Ostrava 

08 

10700/RM1014/138 RM_M 69 Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k. ú. 

Mariánské Hory, lokalita ulice Chemická, ulice 

Novoveská a ulice Baarova, v k. ú. Petřkovice u 

Ostravy, lokalita ulice Do Špice, a neprodat 

nemovité věci v k. ú. Přívoz, lokalita ulice 

Zákrejsova, obec Ostrava 

08 

10701/RM1014/138 RM_M 70 Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v 

k.ú. Hrabůvka,obec Ostrava 

08 

10702/RM1014/138 RM_M 71 Návrh neprodat pozemek v k. ú. Slezská Ostrava, 

obec Ostrava (lokalita Počáteční) 

08 

10704/RM1014/138 RM_M 73 Návrh koupit nemovité věci v k. ú. Výškovice u 

Ostravy, obec Ostrava v rámci stavby 

“Odkanalizování ulic K Odře a Smrčkova v 

Ostravě Výškovicích” 

08 

10705/RM1014/138 RM_M 75 Návrh nekoupit nebo koupit pozemky v k.ú. 

Hrabová, obec Ostrava 

08 

10706/RM1014/138 RM_M 76 Návrh nekoupit pozemek parc.č. 1343/5 v k.ú. 

Moravská Ostrava, obec Ostrava 

08 

10707/RM1014/138 RM_M 77 Návrh na záměr města směnit pozemek v k. ú. 

Pustkovec, obec Ostrava; Návrh na záměr města 

prodat části pozemku parc. č. 3751/9 v k. ú. 

Poruba-sever, obec Ostrava 

08 

10708/RM1014/138 RM_M 78 Návrh směnit pozemky v k.ú. Polanka nad Odrou, 

obec Ostrava, ul. K Polančici 

08 

10709/RM1014/138 RM_M 79 Návrh na svěření majetku městskému obvodu 08 
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Hrabová 

10710/RM1014/138 RM_M 80 Návrh na svěření nemovitých věcí městskému 

obvodu Slezská Ostrava 

08 

10711/RM1014/138 RM_M 81 Návrh na uzavření podnájemní smlouvy (k.ú. 

Moravská Ostrava) 

08 

10712/RM1014/138 RM_M 83 Návrh na uzavření dohody o ukončení pronájmu 

garážového stání, ul. Horní č. 3033/102, Ostrava-

Bělský Les. Návrh záměru pronájmu garáže, ul. 

Horní 3033/102, Ostrava-Bělský Les. 

08 

10713/RM1014/138 RM_M 82 Návrh na uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě 

k bytu na ul. Horní č.3034/104, Ostrava-Bělský Les 

08 

10714/RM1014/138 RM_M 84 Návrh na záměr města darovat pozemek parc.č. 

775/4, k.ú. Kunčice nad Ostravicí, obec Ostrava, 

návrh na záměr města prodat a neprodat pozemky v 

k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 

08 

10715/RM1014/138 RM_M 85 Návrh na přijetí daru objektu čerpací stanice 

splaškových vod a uzavření darovací smlouvy se 

spol. CTP Invest, spol. s r.o. v k.ú. Hrabová, obec 

Ostrava 

08 

10716/RM1014/138 RM_M 86 Návrh na předání vodohospodářského majetku ve 

vlastnictví statutárního města Ostrava do nájmu 

společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s.,a 

záměr pronájmu vodohospodářských staveb 

08 

10717/RM1014/138 RM_M 87 Návrh na záměr města vložit majetek statutárního 

města Ostravy do základního kapitálu Dopravního 

podniku Ostrava a.s. 

08 

10718/RM1014/138 RM_M 88 Návrh na vyřazení přebytečného movitého majetku 

z výpůjčky HZS MSK a zajištění prodeje formou e-

aukce 

08 

10719/RM1014/138 RM_M 89 Návrh na doplnění usnesení ZM č. 

2606/ZM1014/33 ze dne 25.6.2014, návrh na záměr 

města prodat pozemky v k.ú. Moravská Ostrava (ul. 

Červeného kříže) 

08 

10720/RM1014/138 RM_M 90 Návrh na zmocnění společnosti 3E PROJEKT, a.s., 

k odstranění části stavby veřejného osvětlení a 

vodovodu 

08 

10721/RM1014/138 RM_M 110 Návrh na záměr města nepronajmout a neprodat 

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

Ostrava 

08 

10722/RM1014/138 RM_M 111 Návrh na uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě 

(k.ú. Frýdlant nad Ostravicí) a uzavření dodatku č. 

2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor (k.ú. 

Přívoz) 

08 

10723/RM1014/138 RM_M 112 Návrh na záměr města změnit nájemní smlouvu ev. 

č. 3051/2013/MJ, návrh na záměr města 

pronajmout část pozemku parc. č. 1503/43 v k. ú. 

Poruba-sever, obec Ostrava, návrh na záměr města 

nepronajmout část pozemku parc. č. 4246/13 v k. ú. 

08 
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Moravská Ostrava, obec Ostrava a pozemky v k. ú. 

Hošťálkovice, obec Ostrava 

10724/RM1014/138 RM_M 113 Návrh na souhlas s pořádáním akce “Sportovci 

CISO občanům Ostravy”, návrh na souhlas s 

užívání veřejného prostranství a pozemků pro volby 

2014 

08 

10725/RM1014/138 RM_M 114 Návrh koupit pozemek v k.ú. Nová Plesná, obec 

Ostrava (ul. Na Milířích) 

08 

10726/RM1014/138 RM_M 115 Návrh směnit pozemky v k.ú. Polanka nad Odrou, 

obec Ostrava, ul. Za Humny 

08 

10727/RM1014/138 RM_M 116 ”Žádost o uznání vlastnictví pozemku, výzva k 

nápravě vlastnického práva” - část pozemku parc.č. 

3828/1 v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava 

08 

10728/RM1014/138 RM_M 119 Návrh na přijetí budoucího daru jednotné 

kanalizace v k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava a 

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě darovací a 

smluv o zřízení služebnosti s budoucími dárci a 

vlastníky fyzickými osobami 

08 

10729/RM1014/138 RM_VZ 5 Veřejná zakázka “Výměna oken v BD - ul. Horní”, 

poř. č. 155/2014 

08 

10730/RM1014/138 RM_M 139 Návrh koupit pozemky v k.ú. Slezská Ostrava a v 

k.ú. Heřmanice, obec Ostrava a návrh na záměr 

města prodat pozemek v k.ú. Muglinov, obec 

Ostrava 

08 

10731/RM1014/138 RM_M 140 Návrh koupit pozemek p.p.č. 509/27, k.ú. 

Michálkovice, obec Ostrava 

08 

10732/RM1014/138 RM_M 141 Návrh zrušit usnesení rady města č. 

10535/RM1014/137 ze dne 22.7.2014 a návrh 

směnit nemovité věci v k.ú. Muglinov, obec 

Ostrava 

08 

10733/RM1014/138 RM_M 142 Návrh na vykoupení nemovitostí v k.ú. Zábřeh -

VŽ, obec Ostrava (inv. akce - Rekonstrukce 

zastávek Městský stadion a Sport Aréna na ul. 

Závodní) 

08 

10734/RM1014/138 RM_M 143 Návrh na uzavření dohody o úhradě za bezesmluvní 

užívání nemovitosti v k.ú. Slezská Ostrava, obec 

Ostrava s fyzickou osobou 

08 

10735/RM1014/138 RM_M 144 Návrh na záměr města vypůjčit části nemovitostí v 

k.ú. Mošnov, obec Mošnov 

08 

10736/RM1014/138 RM_M 146 Návrh na uzavření dohody o skončení výpůjčky a 

uzavření smlouvy o výpůjčce(k.ú. Zábřeh-VŽ) 

08 

10737/RM1014/138 RM_M 147 Návrh na uzavření smlouvy o právu provést stavbu, 

návrh na uzavření smlouvy o nájmu prostoru 

sloužícího podnikání 

08 

10738/RM1014/138 RM_M 148 Návrh na výpověď nájmu nebo souhlas s 

podnájmem prostor v budově č.p. 75 v k.ú. 

Moravská Ostrava 

08 

10739/RM1014/138 RM_M 149 Návrh na uzavření smlouvy výpůjčce věcí v k.ú. 08 
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Zábřeh - VŽ (areál U Cementárny) 

10740/RM1014/138 RM_M 1 Opakované veřejné projednání návrhu Územního 

plánu Rychvaldu 

89 

10741/RM1014/138 RM_M 138 Předchozí souhlas k prodeji, pachtu, výpůjčce, 

pronájmu nemovitostí v majetku města, svěřených 

městským obvodům a nabytí nemovitostí 

89 

10742/RM1014/138 RM_M 150 Stanovisko k Návrhu zprávy o auditu č.j. MF-

11084/2014/52 (Pavilon evoluce) 

28 

10743/RM1014/138 RM_M 2 Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Ing. Tomáše 

Petříka, náměstka primátora, na Slovensko 

(Bardějov) ve dnech 23.-24.07.2014 

30 

10744/RM1014/138 RM_M 130 Dodatek č. 1 k Mandátní smlouvě ev.č. 

3144/2013/MÚaSN/LPO 

88 

10745/RM1014/138 RM_VZ 33 Odůvodnění nadlimitní (významné) veřejné 

zakázky „Systém sdružených nákupů statutárního 

města Ostrava“ a jmenování komise pro otevírání 

žádostí o účast ve veřejné zakázce, posouzení 

kvalifikačních požadavků a následná jednání se 

zájemci v soutěžním dialogu  

88 

10746/RM1014/138 RM_M 12 Návrh na uzavření dodatku č. 3 pojistné smlouvy č. 

706-58640-28 o pojištění majetku a odpovědnosti 

podnikatelů 

07 

10747/RM1014/138 RM_M 95 Úprava závazného ukazatele 07 

10748/RM1014/138 RM_M 96 Schválení účetní závěrky příspěvkové organizace 

Centrum sociálních služeb Ostrava 

07 

10749/RM1014/138 RM_M 97 Uzavření Smlouvy o účtu s Českou národní bankou 

pro přijetí dotace na projekt „Rekonstrukce 

Městského stadionu v Ostravě Vítkovicích, II. 

etapa“ 

07 

10750/RM1014/138 RM_M 98 Uzavření Smlouvy o účtu s Českou spořitelnou, a.s. 

pro účely optimalizace činností v agendě přestupků 

v dopravě 

07 

10751/RM1014/138 RM_M 99 Návrh na přijetí úvěrového rámce ve výši 1 000 

000 000 CZK od Evropské investiční banky 

07 

10752/RM1014/138 RM_M 100 Informace o jednorázovém splacení emise obligací 

ve výši 100 mil. EUR k 28.7.2014 

07 

10753/RM1014/138 RM_M 109 Úpravy rozpočtu r. 2014 07 

10754/RM1014/138 RM_M 131 Financování akcí městských obvodů a AMO 07 

10755/RM1014/138 RM_VZ 8 Zadání veřejné zakázky “Daňové přiznání 2015-

2017”, poř. č. 144/2014 

07 

10756/RM1014/138 RM_M 136 Návrh na schválení rozpočtového opatření 33 

10757/RM1014/138 RM_M 137 Návrh smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční 

dotace spolku MOTOSPORT KLUB 

HOŠŤÁLKOVICE O. S., IČO: 26564220, se 

sídlem: Za Hřbitovem 406, 725 28 Ostrava - 

Hošťálkovice na zajištění projektu “MČR Cross-

country OPEN” 

33 

10758/RM1014/138 RM_M 7 Návrh smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční 09 
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dotace Sdružení pro rozvoj Moravskoslezkého 

kraje na zabezpečení konference TRANSPORT 

2014 

10759/RM1014/138 RM_M 27 Zpracování strategické části projektu Integrovaný 

plán mobility Ostrava 

09 

10760/RM1014/138 RM_MZP 1 Návrh na úpravu platu řediteli Domova Korýtko, 

příspěvková organizace 

86 

10761/RM1014/138 RM_M 102 Návrh na poskytnutí investiční dotace právnické 

osobě Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním 

postižením Ostrava, příspěvková organizace, IČO: 

70631808 

41 

10762/RM1014/138 RM_M 22 Návrh na vyhlášení 6. ročníku výběrového řízení 

dotačního programu na podporu rozvoje bilingvní a 

cizojazyčné výuky v mateřských, základních a 

středních školách se sídlem na území SMO pro rok 

2015 

86 

10763/RM1014/138 RM_M 128 Návrh na poskytnutí mimořádných účelových 

dotací nestátním neziskovým organizacím v oblasti 

sociální péče 

86 

10764/RM1014/138 RM_M 129 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících 

aktivit ve městě Ostava na období 2015-2018 

86 

10765/RM1014/138 RM_M 121 Návrh na navýšení neinvestičního příspěvku 

Národnímu divadlu moravskoslezskému, p.o., k 

dokrytí kumulované ztráty z minulých let 

42 

10766/RM1014/138 RM_M 52 Změny v dotacích v oblasti prevence kriminality - 

žádost Policie České republiky, Krajského 

ředitelství policie Moravskoslezského kraje 

60 

10767/RM1014/138 RM_MZP 2 Návrh na schválení platu řediteli Městské 

nemocnice Ostrava, příspěvková organizace 

39 

10768/RM1014/138 RM_M 42 Návrh na poskytnutí účelového neinvestičního 

příspěvku Janáčkově filharmonii Ostrava, p.o., na 

částečné krytí nákladů na turné do Čínské lidové 

republiky 

42 

10769/RM1014/138 RM_M 23 Žádost společnosti Ostravské výstavy, a.s., o 

úhradu ztráty za rok 2013 

42 

10770/RM1014/138 RM_M 24 Žádost společnosti DK POKLAD, s.r.o. o rozšíření 

účelu použití poskytnuté neinvestiční účelové 

dotace 

42 

10771/RM1014/138 RM_M 25 Žádost společnosti DK POKLAD, s.r.o. o změnu 

termínu použití poskytnuté investiční účelové 

dotace a změnu termínu pro vyúčtování poskytnuté 

investiční účelové dotace 

42 

10772/RM1014/138 RM_M 122 Žádost o poskytnutí neinvestiční účelové dotace v 

oblasti kultury spolku Ostravské centrum nové 

hudby, spolku Stará aréna a fyzické osobě 

podnikající Ing. Lucii Houthoofdtové 

60 

10773/RM1014/138 RM_M 39 Návrh na poskytnutí neinvestičního příspěvku 

Městské nemocnici Ostrava na odstranění 

40 
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havarijního stavu ležatých rozvodů vody včetně 

cirkulace v objektu centrálních laboratoří a v 

hospodářské budově 

10774/RM1014/138 RM_M 40 Schválení odůvodnění významné veřejné zakázky 

na projekty Energetické úspory Městské nemocnice 

Ostrava 

40 

10775/RM1014/138 RM_M 41 Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí investiční 

dotace Městské nemocnici Ostrava na částečnou 

úhradu nákladů na zpracování projektové 

dokumentace na Centrum chirurgických oborů a 

operačních sálů 

40 

10776/RM1014/138 RM_M 123 Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do 

vlastnictví Městské nemocnice Ostrava, 

příspěvkové organizace 

40 

10777/RM1014/138 RM_M 101 Návrh na vyhlášení výběrového řízení pro 

poskytnutí dotací v oblasti kultury pro rok 2015 

87 

10778/RM1014/138 RM_M 124 Žádost o uvolnění finančních prostředků z Fondu 

pro upevnění veřejného pořádku, bezpečnosti a 

ochrany osob a majetku 

87 

10779/RM1014/138 RM_M 125 Plán prevence kriminality statutárního města 

Ostravy na léta 2015 - 2016 

87 

10780/RM1014/138 RM_M 120 Koncepce rozvoje kultury statutárního města 

Ostravy 

87 

10781/RM1014/138 RM_VZ 11 Veřejná zakázka na sdruženou dodávku zemního 

plynu pro rok 2015 - výběr nejvhodnější nabídky 

včetně uzavření smlouvy 

84 

10782/RM1014/138 RM_VZ 13 Veřejná zakázka “NR - vybavení interiéru místnosti 

206”, poř.č. 137/2014 

84 

  
Materiály, které byly odloženy : 
  

 Materiál 
  

Název zn.předkl. 

  RM_M 72 Návrh koupit pozemek v k.ú. Polanka nad Odrou, 

obec Ostrava (fotbalové hřiště) 

08 

  RM_M 145 Návrh na výpověď nájmů (k.ú. Moravská Ostrava) 08 

  RM_M 74 Návrh koupit či nekoupit nemovitosti v k. ú. Krásné 

Pole, obec Ostrava (fotbalové hřiště TJ Sokol 

Krásné Pole) 

08 

  
Materiály, které byly staženy : 
  

 Materiál 
  

Název zn.předkl. 

  RM_M 117 Návrh směnit nemovité věci v k.ú. Moravská 

Ostrava, obec Ostrava (ul. Janáčkova) a návrh na 

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 

služebnosti 

08 

  RM_M 19 Návrh na bezúplatný převod projektových 05 
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dokumentací v souvislosti s realizací stavby ORG 

6205 Městská nemocnice Ostrava, dětský pavilon - 

rekonstrukce opláštění a zateplení 

  RM_M 10 Poskytnutí finančních prostředků z Fondu životního 

prostředí města Ostravy na “Výsadby v centru 

Ostravy” a “Rekonstrukci zahrady Waldorfské MŠ” 

31 

  RM_M 118 Návrh prodat pozemek p.p.č. 461/16 v k.ú. Nová 

Ves u Ostravy, obec Ostrava, návrh na uzavření 

Dohody o úhradě za bezesmluvní užívání, návrh na 

záměr vypůjčit pozemek p.p.č.461/16 v k.ú. Nová 

Ves u Ostravy, obec Ostrava 

08 

  
Tiskové opravy : 
  
 Materiál 

  
Název zn.předkl. 

  RM_TO 2 Tisková oprava bodu 3) usnesení rady města č. 

9312/RM1014/121 ze dne 18.2.2014 (rozpočtové 

opatření) 

07 

  RM_TO 1 Tisková oprava usnesení rady města č. 

10154/RM1014/134 ze dne 10.6.2014, bod 1) a bod 

2) 

38 

  
RM_M 0 
Schválení programu 138. schůze rady města dne 26.08.2014 
  
Usnesení číslo: 10600/RM1014/138 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
0) schvaluje 

  program 138. schůze rady města dne 26. 08. 2014 s úpravou 

 

  

 
RM_VH 1 
Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti VÍTKOVICE 
ARÉNA, a.s. 
  
Usnesení číslo: 10601/RM1014/138 

(zn.předkl.) 
28 

  
v působnosti valné hromady podle § 12 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, 
obchodní společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., se sídlem Ruská č.p. 3077/135, Ostrava - 
Zábřeh, PSČ 700 30, IČO: 25911368, jejímž jediným akcionářem je statutární město 
Ostrava, za přítomnosti notáře 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 
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  o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., se sídlem 

Ruská č.p. 1377/135, Ostrava - Zábřeh, PSČ 700 30, IČO: 25911368 o 40 000 000,- Kč 

peněžitým vkladem jediného akcionáře statutárního města Ostravy dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

 

  

 
RM_M 127 
Návrh na poskytnutí neinvestiční účelové dotace společnosti Sportovní 
a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o., na dovybavení sportovního 
areálu U Cementárny 
  
Usnesení číslo: 10602/RM1014/138 

(zn.předkl.) 
45 

  
k materiálu č. BJ1014 02347/14 
k materiálu č. BJ1014 02451/14 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí neinvestiční účelové dotace ve výši 148 000,-  Kč na dovybavení 

sportovního areálu U Cementárny společnosti Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, 

s.r.o., se sídlem Čkalovova 6144/20, PSČ 708 00, Ostrava-Poruba, IČO 25385691 

 

  

2) doporučuje 

  zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace mezi statutárním 

městem Ostrava a společností Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o., dle bodu 1) 

tohoto usnesení a přílohy č. 2 předloženého materiálu 

 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

zvyšují nedaňové příjmy 

na § 3421, pol. 2229, ORJ 161 o 148 tis. Kč 

zvyšují neinvestiční transfery 

na § 3412, pol. 5213, ÚZ 2003, ORG 4262, ORJ 161 o 148 tis. Kč 

 

  

4) ukládá 
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  náměstkovi primátora Ing. Martinovi Štěpánkovi, Ph.D. 

předložit zastupitelstvu města návrhy dle bodů 1) až 3) tohoto usnesení 

 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 10.09.2014 

 vedoucí odboru sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit 

  
 

RM_VH 2 
Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Ostravské 
komunikace, a.s. 
  
Usnesení číslo: 10603/RM1014/138 

(zn.předkl.) 
28 

  
v působnosti valné hromady podle § 12 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, 
obchodní společnosti Ostravské komunikace, a.s., se sídlem Ostrava - Mariánské Hory, 
Novoveská 1266/25, IČO: 25396544, jejímž jediným akcionářem je statutární město 
Ostrava 
  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  členům představenstva obchodní společnosti Ostravské komunikace, a.s. dodatek č. 1 ke 

smlouvě o výkonu funkce dle příloh č. 1) a 2) předloženého materiálu 

 

  

 
RM_M 29 
Návrh na prodej přívěsu na přepravu koní tovární značky PM 2000A, RZ 
66-OVA-45, VIN 070,r.v.1993 
  
Usnesení číslo: 10604/RM1014/138 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o vyřazení a prodeji přívěsu na přepravu koní tovární značky PM 2000A, RZ 66-OVA-45, VIN 

070, r.v.1993 za kupní cenu 4 400,00 Kč vč. DPH zaměstnanci statutárního města Ostravy, 

městské policie, RXXXXX VXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXX 

XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXX a o uzavření kupní smlouvy dle přílohy č.1 

předloženého materiálu  

 

  

 
RM_M 30 (zn.předkl.) 
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Návrh na připojení objektů na pult centralizované ochrany Městské 
policie Ostrava 
  
Usnesení číslo: 10605/RM1014/138 

25 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  připojení objektu bufetu č. 9, na ul. Studentská 1770, Ostrava - Poruba, na pult centralizované 

ochrany Městské policie Ostrava  

  

 

  

2) doporučuje 

  připojení objektu areálu FAST, na ulici Ludvíka Podéště 1875/70, Ostrava - Poruba, 
na pult centralizované ochrany Městské policie Ostrava  

 

  

 
RM_M 31 
Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava za měsíc červenec 2014 
  
Usnesení číslo: 10606/RM1014/138 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  informaci o stavu veřejného pořádku za měsíc červenec 2014 dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

 

  

 
RM_M 35 
Souhlas s podáním žádosti o dotaci na projekt “Rozšíření výukové 
kapacity MŠ Proskovice” v rámci programu MŠMT 
  
Usnesení číslo: 10607/RM1014/138 

(zn.předkl.) 
50 

  
k materiálu č. BJ1014 02462/14 
  
Rada města 

  
1) schvaluje 
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zahájení přípravy projektu “Rozšíření výukové kapacity mateřské školy Proskovice” ke 

spolufinancování z programu  Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy “Rozvoj 

výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky”, 

ev. č. 133 310 

 

  

2) souhlasí 

  
s podáním žádosti o dotaci na projekt “Rozšíření výukové kapacity mateřské školy Proskovice” 

v rámci programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy “Rozvoj výukový kapacit 

mateřských a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky”, ev. č. 133 310 

 

  

3) žádá 

  
městský obvod Proskovice 

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

o dotaci a všech jejich příloh pro projekt dle bodu 1) a 2) tohoto usnesení v souladu s 

podmínkami Výzvy k předložení základních údajů o připravovaných projektových záměrech 

rozvoje výukových kapacit základních a mateřských škol 

 

  

 Vyřizuje: Mgr. Marie Matějová, T: 29.08.2014 

 starosta Městského obvodu Proskovice 

  
4) schvaluje 

  
v případě úspěšnosti projektu uvedeného v bodě 1) tohoto usnesení spolufinancování projektu 

v celkové výši 1 335 tis Kč, z toho: 

- v roce 2015 ve výši 90 tis. Kč  

- v roce 2016 ve výši 1 245 tis. Kč, dle přílohy č. 1 
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5) žádá 

  
městský obvod Proskovice 

o zajištění spolufinancování projektu uvedeného v bodě 1) v rámci specifikace nároků na 

rozpočet statutárního města Ostrava dle bodu 4) tohoto usnesení 

 

  

 Vyřizuje: Mgr. Marie Matějová, T: 31.10.2015 

 starosta Městského obvodu Proskovice 

  
 

RM_M 36 
Ukončení projektu “PARKING CZ-PL” 
  
Usnesení číslo: 10608/RM1014/138 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 5810/RM1014/76 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s předloženou zprávou o ukončení projektu “PARKING CZ-PL” (viz. příloha č. 1) 

spolufinancovaného z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia v rámci Operačního 

programu přeshraniční spolupráce Česká republika a Polská republika 2007-2013 a s 

konečným vyúčtováním projektu 

 

  

2) schvaluje 

  
přijetí vratky poskytnuté dotace (neinv. transferu) v rámci konečného vyúčtování projektu ve 

výši 

732 964,77 Kč 

 

  

3) souhlasí 
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s ponecháním části dotace ve výši 37 745,25 Kč poskytnuté na spolufinancování projektu 

 

  

4) žádá 

  
městský obvod Poruba 

zabezpečit udržitelnost projektu “PARKING CZ-PL” dle bodu 1) tohoto usnesení 

 

  

 Vyřizuje: Ing. Lumír Palyza, T: 30.12.2018 

 starosta Městského obvodu Poruba 

  
 

RM_M 37 
Souhlas s podáním žádosti o dotaci na projekt “Nová mateřská škola 
Nová Bělá” v rámci programu MŠMT 
  
Usnesení číslo: 10609/RM1014/138 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  zahájení přípravy projektu “Nová mateřská škola Nová Bělá” ke spolufinancování z programu 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy “Rozvoj výukových kapacit mateřských a 

základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky”, ev. č. 133 310 

 

  

2) souhlasí 

  s podáním žádosti o dotaci na projekt “Nová mateřská škola Nová Bělá” v rámci programu 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy “Rozvoj výukový kapacit mateřských a 

základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky”, ev. č. 133 310 

 

  

3) žádá 

  
městský obvod Nová Bělá 

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

o dotaci a všech jejich příloh pro projekt dle bodu 1) a 2) tohoto usnesení v souladu s 

podmínkami Výzvy k předložení základních údajů o připravovaných projektových záměrech 
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rozvoje výukových kapacit základních a mateřských škol 

 

  

 Vyřizuje: Ing. Vladimír Stuchlý, T: 29.08.2014 

 starosta Městského obvodu Nová Bělá 

  
 

RM_M 38 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace z prostředků státního rozpočtu v rámci 
programu ISPROFIN č. 107 109 “Zachování a obnova historických 
tradic” na spolufinancování projektu “Ostrava - oprava památníku 
obětem II. světové války” 
  
Usnesení číslo: 10610/RM1014/138 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 6411/RMm1014/41 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o přijetí účelové dotace z prostředků státního rozpočtu ve výši 80% celkových nákladů 

projektu “Ostrava - oprava památníku obětem II. světové války” maximálně však v celkové 

výši 172 000,00 Kč na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

 

  

2) souhlasí 

  s Rozhodnutím o poskytnutí dotace a s podmínkami čerpání dotace poskytované Ministerstvem 

obrany, se sídlem Náměstí Svobody 471, 160 01 Praha 6 - Dejvice,  na projekt “ Ostrava - 

oprava památníku obětem II. světové války” dle přílohy č. 2 přiloženého materiálu 

 

  

3) žádá 

  starostu městského obvodu Stará Bělá 

o zajištění všech potřebných úkonů spojených s realizací projektu dle bodu 2) tohoto usnesení 

a o zajištění spolufinancování příjemce dotace 

 

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Holáň, T: 31.12.2014 

 starosta Městského obvodu Stará Bělá 
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RM_M 46 
Posouzení a vyjádření k Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace z 
Úřadu vlády ČR č. 13516/2013 – KRP 
  
Usnesení číslo: 10611/RM1014/138 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 7818/RM1014/103 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  s přijetím dotace dle podmínek poskytovatele - Úřad vlády České republiky, Nábřeží Edvarda 

Beneše 4, 118 01 Praha 1 - Malá Strana na projekt “Terénní práce 2014” dle přílohy č. 

1 předloženého materiálu 

 

  

2) žádá 

  městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

zabezpečit všechny potřebné úkony spojené s realizací projektu dle bodu 1) tohoto usnesení 

 

  

 Vyřizuje: Ing. Jiří Havlíček, T: 30.09.2014 

 starosta Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  
 

RM_M 47 
Posouzení a vyjádření k rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci 
programu “Podpora bydlení” pro rok 2014 k projektu “Regenerace 
sídliště Šalamouna - 4B etapa” 
  
Usnesení číslo: 10612/RM1014/138 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 8909/RM1014/116 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  s přijetím dotace dle podmínek od poskytovatele Česká republika - Ministerstvo pro místní 

rozvoj, Staroměstské náměstí 6, 110 15 PRAHA 1 na projekt “Regenerace sídliště Šalamouna - 

4B etapa” dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

 

  

2) schvaluje 

  financování projektu “Regenerace sídliště Šalamouna - 4B etapa” v roce 2014 ve výši 1 404 

995 Kč, přičemž v částce je obsaženo spolufinancování celkem ve výši 1 404 995 Kč dle 

přílohy č. 2 předloženého materiálu 
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3) žádá 

  městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

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

usnesení 

 

  

 Vyřizuje: Ing. Jiří Havlíček, T: 30.09.2014 

 starosta Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  
 

RM_M 54 
Smlouva č. 10068423 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního 
prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na získání 
dotace na akci “Budova úřadu městské části Ostrava - Nová Ves - 
Stavební úpravy, zateplení budovy, snížení energetické náročnosti a 
zajištění bezbariérového přístupu” 
  
Usnesení číslo: 10613/RM1014/138 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 10043/RM610/121 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
a) o uzavření Smlouvy č. 10068423 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí 

ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí mezi příjemcem statutárním městem 

Ostrava a Státním fondem životního prostředí České republiky, se sídlem Kaplanova 1931/1, 

148 00 Praha 11, IČ: 00020729 na  spolufinancování projektu „Budova Úřadu městské části 

Ostrava – Nová Ves – Stavební úpravy, zateplení budovy, snížení energetické náročnosti a 

zajištění bezbariérového přístupu“ z Operačního programu Životní prostředí, prioritní osa 3 –

Udržitelné využívání zdrojů energie, oblasti podpory 3.2 –Realizace úspor energie a využití 

odpadního tepla dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

b) o přijetí dotace z Operačního programu Životní prostředí dle podmínek od poskytovatele 

Ministerstva životního prostředí ČR se sídlem Vršovická 1442/65, 110 10 Praha 10, IČ: 

00164801 na projekt „Budova Úřadu městské části Ostrava – Nová Ves – Stavební úpravy, 

zateplení budovy, snížení energetické náročnosti a zajištění bezbariérového přístupu“ dle 

přílohy č. 2 předloženého materiálu 

za podmínky souhlasu Zastupitelstva města Ostravy s tím, že předmět podpory nebude 

převeden na jinou osobu ani právně zatížen, zejména zastaven ve prospěch jiné osoby (vyjma 

takových věcných břemen, u kterých výkon práv z nich odvozený neohrozí realizaci akce ani 

plnění jejího účelu po stanovenou dobu) nejméně po dobu 5 let od ukončení realizace akce dle 

čl. III., bodu 5, písm. e) smlouvy uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu 
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2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

vyslovit souhlas s uzavřením Smlouvy za podmínky,  že předmět  podpory  nebude převeden 

na jinou osobu ani právně zatížen, zejména zastaven ve prospěch jiné osoby (vyjma takových 

věcných břemen, u kterých výkon práv z nich odvozený neohrozí realizaci akce ani plnění 

jejího účelu po stanovenou dobu) nejméně po dobu 5 let od ukončení realizace akce dle čl. III., 

bodu 5, písm. e) smlouvy uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu 

 

  

3) žádá 

  
městský obvod Nová Ves 

zabezpečit všechny potřebné podklady k závěrečnému vyhodnocení akce v souladu s čl. III, 

bodem 5, písm. F) smlouvy uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu 

 

  

 Vyřizuje: Ing. Tomáš Lefner, T: 01.09.2014 

 starosta Městského obvodu Nová Ves 

  
4) žádá 

  starostu městského obvodu Nová Ves 

o předložení zastupitelstvu města návrh dle bodu 2) tohoto usnesení 

 

  

 Vyřizuje: Ing. Tomáš Lefner, T: 10.09.2014 

 starosta Městského obvodu Nová Ves 

  
 

RM_M 132 
Schválení smlouvy č. 13147686 o poskytnutí podpory a Rozhodnutí o 
poskytnutí dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR 
  
Usnesení číslo: 10614/RM1014/138 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 9837/RM1014/129 
k usnesení č. 5879/RM1014/77 
  
Rada města 
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1) souhlasí 

  
a) s návrhem smlouvy č. 13147686 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí 

ČR, která by měla být uzavřena mezi příjemcem statutárním městem Ostrava, městským 

obvodem Polanka nad Odrou a poskytovatelem Státním fondem životního prostředí ČR, se 

sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČO: 00020729, na financování projektu “ 

Ozelenění hřbitova v Polance nad Odrou” z Operačního programu Životního prostředí, 

Prioritní osy 6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny, oblast podpory 6.5 - Podpora regenerace 

urbanizované krajiny dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

b) s přijetím dotace z Operačního programu životního prostředí dle podmínek od poskytovatele 

Česká republika - Ministerstvo životního prostředí, se sídlem Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 

10, IČO: 00164801, na projekt “Ozelenění hřbitova v Polance nad Odrou” dle přílohy č. 2 

předloženého materiálu 

za podmínky souhlasu zastupitelstva města s tím, že předmět podpory v rámci projektu 

“Ozelenění hřbitova v Polance nad Odrou” nebude převeden na jinou osobu ani právně zatížen, 

zejména zastaven ve prospěch jiné osoby (vyjma takových věcných břemen, u kterých výkon 

práv z nich odvozený neohrozí realizaci akce ani plnění jejího účelu po stanovenou dobu) 

nejméně po dobu 10 let od ukončení realizace akce  dle  dle čl. III., bodu 5, písm. e) smlouvy 

uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu 

 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

vyslovit souhlas s podmínkami dle části A, písm. c), poslední odrážkou Přílohy č.1 k 

Rozhodnutí o poskytnutí dotace vydaného Ministerstvem životního prostředí dne 29.05.2014 

pod č.j. 115D122003223/2 uvedené v příloze č.2 předloženého materiálu 

 

  

3) žádá 

  
městský obvod Ostrava - Polanka nad Odrou 

zabezpečit všechny potřebné úkony spojené s realizací projektu dle bodu 1) tohoto usnesení 
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 Vyřizuje: Pavel Bochnia,  

 starosta Městského obvodu Polanka nad Odrou 

  
4) žádá 

  
starostu městského obvodu Polanka nad Odrou 

o předložení zastupitelstvu města návrh dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

  

                              

 

  

 Vyřizuje: Pavel Bochnia, T: 25.06.2014 

 starosta Městského obvodu Polanka nad Odrou 

  
 

RM_M 3 
Přijetí účelové investiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje 
  
Usnesení číslo: 10615/RM1014/138 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  o přijetí účelové investiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na dokrytí nákupu 

cisternové automobilové stříkačky pro městský obvod Polanka nad Odrou dle předloženého 

materiálu 

 

  

2) rozhodla 

  na straně příjemce o uzavření smlouvy o poskytnutí investiční účelové dotace poskytovatelem 

Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18  Ostrava, IČO 70890692 dle přílohy č. 2 

předloženého materiálu 

 

  

3) schvaluje 
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rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

- investiční dotace přijaté od krajů 

na pol. 4222, ÚZ 201 o 1 mil. Kč 

- kapitálové výdaje 

na § 5512, pol. 6123, ÚZ 201, ORJ 121 o 1 mil. Kč 

  

 

  

4) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření 

 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.08.2014 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 45 
Odpověď na stížnost pana P. S. ze dne 18.7.2014 
  
Usnesení číslo: 10616/RM1014/138 

(zn.předkl.) 
01 

  
k materiálu č. BJ1014 02424/14 
  
Rada města 
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1) schvaluje 

  
text odpovědi  primátora statutárního města  Ostravy panu  Petru Steinerovi  na jeho stížnost ze 

dne 18.7.2014   

 

  

2) ukládá 

  
primátorovi Ing. Petru Kajnarovi 

předložit text odpovědi  zastupitelstvu města ke schválení  dle bodu 1) tohoto usnesení 

 

  

 Vyřizuje: Mgr. Michal Bayer, T: 10.09.2014 

 zastupující vedoucí kanceláře primátora 

  
 

RM_M 107 
Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty Ing. Petra Čolase, ředitele 
Zoologické zahrady Ostrava, p.o. a členů investiční komise rady města 
dle předloženého seznamu do SRN (Lipsko, Stuttgart) ve dnech 16.-
19.9.2014 
  
Usnesení číslo: 10617/RM1014/138 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
zahraniční pracovní cestu  Ing. Petra Čolase, ředitele Zoologické zahrady Ostrava, p.o. a 

členů investiční komise rady města dle předloženého seznamu do SRN  (Lipsko, Stuttgart) ve 

dnech 16.-19.9.2014   za účelem  prohlídky významných sportovních  a volnočasových 

zařízení a setkání  s jejich managementem 

 

  

2) schvaluje 

  úhradu finančních  nákladů  dle zákona  č. 262/2006Sb., zákoníku práce 

 

  

3) ukládá 

  
řediteli Zoologické zahrada Ostrava, p.o. a předsedovi  investiční komise  rady města 
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předložit radě města zprávu o výsledku zahraniční pracovní cesty dle bodu 1) tohoto usnesení 

 

  

 Vyřizuje: Mgr. Michal Bayer, T: 07.10.2014 

 zastupující vedoucí kanceláře primátora 

  
 

RM_M 108 
Návrh na udělení Čestného občanství statutárního města Ostravy a 
Ceny statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 10618/RM1014/138 

(zn.předkl.) 
01 

  
k materiálu č. BJ1014 02436/14 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

udělit Cenu statutárního města Ostravy Hansi Zdražilovi, narozenému 3. 10. 1941, bytem 

Krmelínská 234, 724 00, Ostrava - Nová Bělá, spojenou s finančním darem ve výši 100 000,- 

Kč a rozhodnout o uzavření darovací smlouvy dle přílohy č. 1 předloženého materiálu  

 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

udělit Čestné občanství statutárního města Ostravy prof. Stanislavu Kolíbalovi, narozenému 

11. 12. 1925, bytem Na Míčánce 236, 153 00, Praha 16 - Radotín, spojené s finančním darem 

ve výši 100 000,- Kč a rozhodnout o uzavření smlouvy dle přílohy č. 2 předloženého materiálu  

 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

- sníží běžné výdaje  
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na § 2143, pol. 5909, ORJ 221 o 200 tis. Kč 

- zvýší dary obyvatelstvu 

na § 3319, pol. 5492, ORJ 221 o 100 tis. Kč 

na § 3419, pol. 5492, ORJ 221 o 100 tis. Kč 

 

  

4) ukládá 

  primátorovi Ing. Petru Kajnarovi 

předložit návrhy dle bodů 1) - 3) tohoto usnesení zastupitelstvu města 

 

  

 Vyřizuje: Mgr. Michal Bayer, T: 10.09.2014 

 zastupující vedoucí kanceláře primátora 

  
5) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 3) tohoto usnesení 

 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.08.2014 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 32 
Návrh uzavření smlouvy o upsání akcií 
  
Usnesení číslo: 10619/RM1014/138 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
uzavřít smlouvu o upsání akcií mezi  statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 

Ostrava, PSČ 729 30, IČO: 00845451 a společností VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., se sídlem 
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Ruská č.p. 3077/135, Ostrava - Zábřeh, PSČ 700 30, IČO: 25911368 dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

 

  

 
RM_M 53 
Přehled písemností adresovaných radě města a zastupitelstvu města za 
období od 28.05.2014 do 15.08.2014 
  
Usnesení číslo: 10620/RM1014/138 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
informaci o písemnostech adresovaných radě města a zastupitelstvu města za období od 

28.05.2014 do 15.08.2014 dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu 

 

  

2) ukládá 

  
primátorovi Ing. Petru Kajnarovi 

náměstkovi primátora Bc. Tomáši Suchardovi 

náměstkyni primátora Ing. Simoně Piperkové 

vyřídit písemnosti nevyřízené dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu 

 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 30.09.2014 

 vedoucí odboru ekonomického rozvoje 

  
 Vyřizuje: Ing. Břetislav Glumbík, T: 30.09.2014 

 vedoucí odboru dopravy 

  
 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 30.09.2014 

 vedoucí odboru kultury a zdravotnictví 

  
 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, T: 30.09.2014 

 vedoucí odboru legislativního a právního 

  
3) projednala 

  
informaci o stavu písemností adresovaných radě města a zastupitelstvu města doručených do 
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27.05.2014 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

 

  

 
RM_M 105 
Podněty občana statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 10621/RM1014/138 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  podněty občana statutárního města Ostravy uvedené v přílohách č. 1) a 2) předloženého 

materiálu 

 

  

2) ukládá 

  
primátorovi Ing.Petru Kajnarovi 

předložit zastupitelstvu města k projednání podnět občana uvedený v příloze č. 2 předloženého 

materiálu 

 

  

 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, T: 10.09.2014 

 vedoucí odboru legislativního a právního 

  
 

RM_M 106 
Uplatnění nároku na náhradu škody vzniklou z titulu změny územního 
plánu panem P.P. 
  
Usnesení číslo: 10622/RM1014/138 

(zn.předkl.) 
28 

  
k materiálu č. BJ1014 02397/14 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

projednat uplatnění nároku pana XXXXX XXXXXXX, bydliště XXXXXXXX XXXXXXX 

XXX XX XXXXXXX, zastoupeného JUDr. Karlou Návedlovou, advokátkou, na náhradu 
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škody vzniklou z titulu změny územního plánu (včetně protokolu z jednání) dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

a)  nesouhlasit se směnou nemovitých věcí, jež jsou umístěny v lokalitě Slezská 
Ostrava a jsou ve vlastnictví pana Pavla Prokopa, bydliště Slunečná 1115/2, 743 01 
Bílovec a byly dotčeny opatřením obecné povahy - změnou č. 2007/10 Územního 
plánu města Ostravy, za nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Ostravy a 
nenavrhnout žádné nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Ostravy, které by 
měly být předmětem této směny 

b)   rozhodnout o neposkytnutí náhrady ve výši 5,411.287,65 Kč, kterou požaduje 
uhradit pan Pavel Prokop, bydliště Slunečná 1115/2, 743 01 Bílovec, zastoupený 
JUDr. Karlou Návedlovou, advokátkou, jako škodu vzniklou z titulu změny územního 
plánu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

c)    souhlasit s návrhem odpovědi panu Pavlu Prokopovi, bytem Slunečná 1115/2, 
743 01 Bílovec, zastoupeném JUDr. Karlou Návedlovou, advokátkou, dle přílohy č. 3 
předloženého materiálu 

 

  

3) ukládá 

  
primátorovi Ing. Petru Kajnarovi 

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

 

  

 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, T: 10.09.2014 

 vedoucí odboru legislativního a právního 

  
 

RM_M 126 
Návrh programu a organizační zajištění 34. zasedání zastupitelstva 

(zn.předkl.) 
28 
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města, které se bude konat dne 10.9.2014 
  
Usnesení číslo: 10623/RM1014/138 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  s návrhem programu a s organizačním zajištěním 34. zasedání zastupitelstva města, které se 

bude konat ve středu 10. září 2014 od 9.00 hodin  ve velké zasedací síni Radnice města 

Ostravy dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu s úpravou 

 

  

 
RM_M 6 
Projednání změny harmonogramu plateb a posunutí termínu ukončení 
projektu Pavilon evoluce, reg. č. CZ.1.10/3.1.00/04.01209 
  
Usnesení číslo: 10624/RM1014/138 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  změnu harmonogramu plateb a posunutí termínu ukončení projektu Pavilon evoluce, reg. č. 

 CZ.1.10/3.1.00/04.01209, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu (změnový formulář)  

 

  

2) ukládá 

  vedoucímu odboru ekonomického rozvoje 

předložit poskytovateli dotace “Regionální radě regionu soudržnosti Moravskoslezsko” změnu 

harmonogramu plateb a posunutí termínu ukončení projektu Pavilon evoluce, reg.č. 

CZ.1.10/3.1.00/04.01209, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu (změnový formulář) 

 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 30.09.2014 

 vedoucí odboru ekonomického rozvoje 

  
 

RM_M 13 
Pravidelná informace o stavu přípravy a realizace Průmyslové zóny 
Ostrava-Hrabová, Strategické průmyslové zóny Ostrava-Mošnov, 
Rozvojové zóny Hrušov a Vědecko-technologického parku Ostrava za I. 
pololetí roku 2014 
  
Usnesení číslo: 10625/RM1014/138 

(zn.předkl.) 
38 

  
k materiálu č. BJ1014 02505/14 
k usnesení č. 2289/ZM1014/30 
k usnesení č. 9190/RM1014/120 
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Rada města 

  
1) projednala 

  
informaci o stavu přípravy a realizace 

a) Průmyslové zóny Ostrava-Hrabová dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

b) Strategické průmyslové zóny Ostrava-Mošnov dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

c) Rozvojové zóny Hrušov dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

d) Vědecko-technologického parku Ostrava dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

 

  

2) ukládá 

  primátorovi Ing. Petru Kajnarovi 

předložit radě města příští pravidelnou informaci o stavu přípravy a realizace Průmyslové zóny 

Ostrava-Hrabová, Strategické průmyslové zóny Ostrava-Mošnov, Rozvojové zóny Hrušov a 

Vědecko-technologického parku Ostrava 

 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 31.03.2015 

 vedoucí odboru ekonomického rozvoje 

  
3) ukládá 

  primátorovi Ing. Petru Kajnarovi 

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

usnesení 

 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 10.09.2014 

 vedoucí odboru ekonomického rozvoje 

  
 

RM_M 28 
Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z 
rozpočtu statutárního města Ostravy č. 1682/2014/OER, na uskutečnění 
mezinárodní konference Investment & Business Forum 
  
Usnesení číslo: 10626/RM1014/138 

(zn.předkl.) 
38 
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k materiálu č. BJ1014 02499/14 
k usnesení č. 2541/ZM1014/33 
k usnesení č. 9991/RM1014/132 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z 

rozpočtu statutárního města Ostravy č. 1682/2014/OER, dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

 

  

2) ukládá 

  
primátorovi Ing. Petru Kajnarovi 

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

 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 10.09.2014 

 vedoucí odboru ekonomického rozvoje 

  
 

RM_M 33 
Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu 
Regionální rady pro projekt “Akční plán 2013 marketingové strategie 
rozvoje cestovního ruchu TO Ostravsko” 
  
Usnesení číslo: 10627/RM1014/138 

(zn.předkl.) 
38 

  
k materiálu č. BJ1014 03850/13 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady na projekt 

“Akční plán 2013 marketingové strategie rozvoje cestovního ruchu turistické oblasti 

Ostravsko”, reg. č. CZ.1.10/2.2.00/17.01434, mezi Statutárním městem Ostrava a 

poskytovatelem dotace Regionální radou soudržnosti Moravskoslezsko (Na Jízdárně 2824/2, 

702 00 Ostrava- Moravská Ostrava, IČ: 75082616, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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2) ukládá 

  Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru ekonomického rozvoje 

zajistil všechny potřebné úkony spojené s uzavřením dodatku dle bodu 1) tohoto usnesení 

 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička,  

 vedoucí odboru ekonomického rozvoje 

  
 

RM_M 34 
Zřizovací listina právnické osoby Firemní školka města Ostravy, 
příspěvková organizace 
  
Usnesení číslo: 10628/RM1014/138 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 10154/RM1014/134 
k usnesení č. 2542/ZM1014/33 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  návrh znění zřizovací listiny právnické osoby Firemní školka města Ostravy, příspěvková 

organizace dle přílohy č. 1 předloženého materiálu  

 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit zřizovací listinu právnické osoby Firemní školka města Ostravy, příspěvková 

organizace dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

 

  

3) ukládá 

  
primátorovi Ing. Petru Kajnarovi 

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

 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 10.09.2014 
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 vedoucí odboru ekonomického rozvoje 

  
 

RM_M 51 
Ukončení projektu “Akční plán 2012 marketingové strategie rozvoje 
cestovního ruchu turistické oblasti Ostravsko”, reg. č. 
CZ.1.10/2.2.00/13.01244 
  
Usnesení číslo: 10629/RM1014/138 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 6794/RM1014/90 
k usnesení č. 7385/RM1014/99 
k usnesení č. 5876/RM1014/77 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s předloženou zprávou o ukončení realizace projektu “Akční plán 2012 rozvoje cestovního 

ruchu turistické oblasti Ostravsko”, reg. č. CZ.1.10/2.2.00/13.01244, spolufinancovaného v 

rámci Regionálního operačního programu, oblast podpory 2.2 Rozvoj cestovního ruchu, a s 

konečným vyúčtováním projektu (byla poskytnuta dotace v plné výši) 

 

  

2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy- odboru ekonomického rozvoje 

zabezpečit udržitelnost projektu “Akční plán 2012 rozvoje cestovního ruchu turistické oblasti 

Ostravsko”, tzn. zajistit udržitelnost projektu po dobu 5let od jeho ukončení projektu 

 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička,  

 vedoucí odboru ekonomického rozvoje 

  
 

RM_M 133 
Návrh na změnu smlouvy o dílo na zpracování žádosti o dotaci k 
projektu “Zklidnění ulice Nádražní - I.etapa” 
  
Usnesení číslo: 10630/RM1014/138 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 10469/RM1014/137 
  
Rada města 
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1) mění 

  
své usnesení č. 10469/RM1014/137 ze dne 22.7.2014 tak, že zní: 

”rada města rozhodla o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na zpracování žádosti o dotaci 

pro projekt Zklidnění ulice Nádražní - I.etapa, panu Ing. Jaroslavu Šuléřovi,, IČO: 03140261, 

se sídlem: Janovice 532, Janovice, za cenu nejvýše přípustnou 113 000,- Kč bez DPH” 

 

  

2) rozhodla 

  
o uzavření smlouvy o dílo na zpracování žádosti o dotaci k projektu “Zklidnění ulice Nádražní 

- I.etapa” s Ing. Jaroslavem Šuléřem, Janovice 532, IČO: 03140261, dle přílohy 

č.1 předloženého materiálu 

 

  

 
RM_M 134 
Smlouva o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu města 
Ostrava za účelem vyhotovení investičního záměru „Park zahrad a 
vůní“ 
  
Usnesení číslo: 10631/RM1014/138 

(zn.předkl.) 
38 

  
k materiálu č. BJ1014 02512/14 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu města Ostrava  ve výši 157 300,- 

Kč Střední zahradnické škole Ostrava p.o., Žákovská 288/20, Hulváky, 709 00 Ostrava, IČO: 

00602027 na náhrady výdajů spojených s vyhotovením investičního záměru „Park zahrad a 

vůní“ a o uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu města Ostrava 

mezi: 

Střední zahradnickou školou Ostrava p.o., Žákovská 288/20, Hulváky, 709 00 Ostrava, 

IČO: 00602027 
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a 

Statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, dle 

přílohy č. 1 předloženého materiálu 

 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

- snižuje účelová rezerva 

na § 3636, pol. 5901, ÚZ 3636 ORJ 300   o 160 tis. Kč 

- zvyšují 

investiční transfery ORJ 300 

na § 3745, pol. 6359, ÚZ 3636                  o 160 tis. Kč 

 

  

3) ukládá 

  
primátorovi Ing. Petru Kajnarovi 

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

návrh dle bodu 2) tohoto usnesení 

 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 10.09.2014 

 vedoucí odboru ekonomického rozvoje 

  
4) ukládá 

  
vedoucímu odboru ekonomického rozvoje  
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zabezpečit poskytnutí dotace dle bodu 1) tohoto usnesení za podmínky, že zastupitelstvo města 

rozhodne jak je doporučeno v bodu 1) tohoto usnesení 

 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 31.01.2015 

 vedoucí odboru ekonomického rozvoje 

  
 

RM_M 135 
Přehled projektů statutárního města Ostravy spolufinancovaných z 
externích zdrojů v programovém období 2007- 2013 
  
Usnesení číslo: 10632/RM1014/138 

(zn.předkl.) 
38 

  
k materiálu č. BJ1014 02490/14 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  informaci o projektech statutárního města Ostravy a organizací zřízených a založených 

městem spolufinancovaných z externích zdrojů v rámci programového období 2007 - 2013 

 

  

2) doporučuje 

  zastupitelstvu města 

projednat informaci o projektech statutárního města Ostravy a organizací zřízených a 

založených městem spolufinancovaných z externích zdrojů v rámci programového období 2007 

- 2013 

 

  

3) ukládá 

  
primátorovi Ing. Petru Kajnarovi 

předložit zastupitelstvu města informaci o projektech statutárního města Ostravy a organizací 

zřízených a založených městem spolufinancovaných z externích zdrojů v rámci programového 

období 2007 - 2013 

 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 10.09.2014 

 vedoucí odboru ekonomického rozvoje 

  
 

RM_VZ 12 
Veřejná zakázka “Veletrh EXPO REAL Mnichov - služby”, poř. č. 
146/2014 

(zn.předkl.) 
38 
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Usnesení číslo: 10633/RM1014/138 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na poskytnutí služeb 

souvisejících s účastí statutárního města Ostravy na mezinárodním odborném veletrhu EXPO 

REAL Mnichov 2014, v rozsahu dle předloženého návrhu, s uchazečem: 

Ian Derson advertising, s.r.o. 

se sídlem: Sokolská třída 244/27, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

IČO: 25379267 

za cenu nejvýše přípustnou 1.938.000,- Kč bez DPH 

 

  

 
RM_VZ 34 
Veřejná zakázka “Dodávka a instalace sirén”, poř. č. 76/2014 
  
Usnesení číslo: 10634/RM1014/138 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 10059/RM1014/133 
  
Rada města 

  
1) zrušuje 

  
dle ustanovení § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 

pozdějších předpisů, otevřené řízení na dodávku a instalaci elektronických sirén v rámci 

projektu “Protipovodňová opatření ve městě Ostrava” z důvodu uvedeného v předloženém 

návrhu 

 

  

2) ukládá 

  vedoucí odboru legislativního a právního 

zabezpečit veškeré potřebné úkony vyplývající z bodu 1) tohoto usnesení 

 

  

 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, T: 30.09.2014 
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 vedoucí odboru legislativního a právního 

  
 

RM_M 21 
Schválení Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 1231/2013/OER/LPO pro 
projekt “Izolační zeleň města Ostrava - projekt 03” 
  
Usnesení číslo: 10635/RM1014/138 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 7681/RM1014/102 
k usnesení č. 6683/RM1014/88 
k usnesení č. 10357/RM1014/136 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 1231/2013/OER/LPO ze dne 12. 4. 2013  mezi 

statutárním městem Ostrava a společností AWT Rekultivace a.s., se sídlem Dělnická 41/884, 

735 64 Havířov - Prostřední Suchá, IČO: 47676175 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

 

  

 
RM_VZ 14 
Veřejná zakázka “Revitalizace městské zeleně”, poř. č. 135/2014 
  
Usnesení číslo: 10636/RM1014/138 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 10161/RM1014/134 
  
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 projektu “Revitalizace městské 

zeleně” na jednotlivých plochách městské zeleně s funkcí parková zeleň a na jednotlivých 

plochách městských lesů na území města Ostravy, v rozsahu dle předloženého návrhu 

 

  

2) jmenuje 
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komisi pro otevírání obálek ve složení 

členové: 

1. Ing. Eva Seborská                   - odbor legislativní a právní 

2. Mgr. Eva Balonová                   - odbor legislativní a právní 

3. Ing. Marie Dvořáková               - odbor ekonomického rozvoje 

4. Ing. Bc. Pavel Valerián Ph.D.     - odbor ochrany životního prostředí 

náhradníci: 

1. Ing. Tomáš Smolík                    - odbor legislativní a právní 

2. JUDr. Josef Kadlec                     - odbor legislativní a právní 

3. Ing. Šárka Pohlová                    - odbor ekonomického rozvoje 

4. Ing. Aleš Brázda                        - odbor ochrany životního prostředí 

 

  

3) jmenuje 

  
hodnotící komisi a komisi pro posouzení kvalifikace ve složení 

členové: 

1. Ing. Břetislav Gibas                      - tajemník 

2. Mgr. Jiří Hudec                             - odbor ekonomického rozvoje 

3. Ing. Marie Dvořáková                    - odbor ekonomického rozvoje 

4. Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D.         - odbor ochrany životního prostředí  

5. Mgr. Eva Balonová                         - odbor legislativní a právní 

náhradníci: 

1. Ing. René Bartoš                            - odbor hospodářské správy 

2. Ing. Magda Vrbová, Ph.D.               - odbor ekonomického rozvoje 

3. Ing. Šárka Pohlová                         - odbor ekonomického rozvoje 

4. Ing. Aleš Brázda                             - odbor ochrany životního prostředí 

5. Ing. Eva Seborská                          - odbor legislativní a právní 

 

  

4) schvaluje 

  
účast zástupce Státního fondu životního prostředí ČR, jako pozorovatele (bez práva hlasu), na 

jednání hodnotící komise k veřejné zakázce pod označením “Revitalizace městské zeleně” 
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5) ukládá 

  vedoucí odboru legislativního a právního 

zabezpečit veškeré potřebné úkony této veřejné zakázky 

 

  

 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, T: 31.12.2014 

 vedoucí odboru legislativního a právního 

  
6) 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: 31.12.2014 

 vedoucí odboru legislativního a právního 

  
 

RM_M 9 
Poskytnutí účelových dotací z Fondu životního prostředí města Ostravy 
na pořádání konference “Životní prostředí hutnictví železa a hutní 
druhovýroby v roce 2014”, “opravu a údržbu objektů v areálu 
záchranné stanice” a realizaci projektu “Vratné kelímky nick nack” 
  
Usnesení číslo: 10637/RM1014/138 

(zn.předkl.) 
31 

  
k materiálu č. BJ1014 02482/14 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu životního prostředí města 

Ostravy ve výši 50.000 Kč společnosti Regionální centrum EIA s.r.o., IČO: 47150661, se 

sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Chelčického 553/4 na pořádání konference “Životní 

prostředí hutnictví železa a hutní druhovýroby v roce 2014” ve dnech 11. - 12. září 2014 ve 

vinařském domě Dominant v Rakvicích dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

 

  

2) doporučuje 
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zastupitelstvu města 

rozhodnout na straně statutárního města Ostravy o uzavření smlouvy o poskytnutí účelové 

neinvestiční dotace z Fondu životního prostředí města Ostravy se společností Regionální 

centrum EIA s.r.o., IČO: 47150661, se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Chelčického 553/4 

dle bodu 1) tohoto usnesení a přílohy č. 4 předloženého materiálu 

 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu životního prostředí města 

Ostravy ve výši 187.150 Kč spolku Český svaz ochránců přírody ZO Nový Jičín, IČO: 

47657901, se sídlem 74101 Nový Jičín, Palackého 1986/74 na “opravy a údržbu objektů v 

areálu záchranné stanice” v Bartošovicích dle přílohy č. 2 předloženého materiálu  

 

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout na straně statutárního města Ostravy o uzavření smlouvy o poskytnutí účelové 

neinvestiční dotace z Fondu životního prostředí města Ostravy se spolkem Český svaz 

ochránců přírody ZO Nový Jičín, IČO: 47657901, se sídlem 74101 Nový Jičín, Palackého 

1986/74 dle bodu 3) tohoto usnesení a přílohy č. 5 předloženého materiálu 

 

  

5) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu životního prostředí města 

Ostravy ve výši 200.000 Kč právnické osobě: Colour Production, spol. s r. o., IČO: 25830210, 

se sídlem Lomená 349, 747 66  Dolní Lhota na realizaci projektu “Vratné kelímky nick nack” 

během festivalu Colours of Ostrava a Festivalu v ulicích v roce 2014 dle přílohy č. 3 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

 

Strana 47/228  

předloženého materiálu 

 

  

6) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout na straně statutárního města Ostravy o uzavření smlouvy o poskytnutí účelové 

neinvestiční dotace z Fondu životního prostředí města Ostravy s právnickou osobou: Colour 

Production, spol. s r. o., IČO: 25830210, se sídlem Lomená 349, 747 66  Dolní Lhota dle bodu 

5) tohoto usnesení a přílohy č. 6 předloženého materiálu 

 

  

7) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření kterým se: 

- zvyšují daňové přijmy 

pol. 1333, ORG 5999, ORJ 120 ............................. o 438 tis. Kč 

- zvyšují neinvestiční transfery 

§ 3792, pol. 5213, ÚZ 1030, ORJ 190 .................... o 50 tis. Kč 

§ 3741, pol. 5222, ÚZ 1030, ORJ 190 .................. o 188 tis. Kč 

§ 3727, pol. 5213, ÚZ 1030, ORJ 190 .................. o 200 tis. Kč 

 

  

8) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Daliboru Madejovi 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí a schválení návrh dle bodů 1) - 7) tohoto usnesení 
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 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., T: 10.09.2014 

 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 

  
 

RM_M 11 
Poskytnutí účelových neinvestičních dotací z Fondu pro děti ohrožené 
znečištěním ovzduší na období od 01. 11. 2014 - 30. 04. 2015 
  
Usnesení číslo: 10638/RM1014/138 

(zn.předkl.) 
31 

  
k materiálu č. BJ1014 02476/14 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí účelových neinvestičních dotací z Fondu pro děti ohrožené 

znečištěním ovzduší právnickým osobám a ve výši dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření smluv o poskytnutí účelových neinvestičních z Fondu pro děti ohrožené 

znečištěním ovzduší s právnickými osobami dle bodu 1) tohoto usnesení a přílohy č. 2 

předloženého materiálu 

 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se: 

- zvyšují přijaté vratky z transferů 

§ 3429, pol. 2229, ÚZ 1010, ORJ 190 ................... o 459 tis. Kč 
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- zvyšují přijaté neinvestiční dary 

§ 3429, pol. 2321, ÚZ 1010, ORJ 190 ................... o 100 tis. Kč 

- zvyšují neinvestiční transfery 

§ 3429, pol. 5339, ÚZ 1010, ORJ 190 ................... o 357 tis. Kč 

§ 3429, pol. 5213, ÚZ 1010, ORJ 190 ................... o 202 tis. Kč 

 

  

4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Daliboru Madejovi 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí a schválení návrhy dle bodů 1) - 3) tohoto usnesení 

 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., T: 10.09.2014 

 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 

  
 

RM_M 4 
Návrh na vystavení objednávky na zajištění celorepublikové soutěže 
mladých zahradníků Lipová ratolest 2014 
  
Usnesení číslo: 10639/RM1014/138 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o objednání služeb na zajištění a průběh soutěže  Lipová ratolest 2014, dle přílohy č.1 

předloženého materiálu za cenu nejvýše přípustnou  300 000,- Kč bez DPH mezi: 

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

objednavatelem 

a 

obchodní společností Ostravské výstavy, a.s., Černá louka 3235, 702 00 Ostrava-Moravská 

Ostrava, IČO: 25399471, jako dodavatelem 

 

  

2) zmocňuje 
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vedoucího odboru ochrany životního prostředí 

k podpisu objednávky dle bodu 1) tohoto usnesení 

 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., T: 05.09.2014 

 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 

  
 

RM_M 5 
Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do vlastnictví Zoologické 
zahrady Ostrava, příspěvkové organizace, se sídlem Michálkovická 197, 
710 00 Slezská Ostrava, IČ 00373249 
  
Usnesení číslo: 10640/RM1014/138 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
v souladu s § 27 odst. 5 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

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

jednotlivých darů dle přílohy č. 1 až č. 8 předloženého materiálu do vlastnictví Zoologické 

zahrady Ostrava, příspěvkové organizace se sídlem Michálkovická 197, 710 00 Slezská 

Ostrava, IČ 00373249 

 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Daliboru Madejovi 

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

 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., T: 05.09.2014 

 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 

  
 

RM_M 20 
Evropský týden mobility 2014 
  
Usnesení číslo: 10641/RM1014/138 

(zn.předkl.) 
31 
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Rada města 

  
1) rozhodla 

  o zapojení statutárního města Ostravy do kampaně Evropský týden mobility v roce 2014 a 

podpisu Charty Evropského týdne mobility v rozsahu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

 

  

 
RM_M 8 
Dodatek č. 1 ke smlouvě na poskytování veřejně dostupné služby 
elektronických komunikací – přístup k síti internetu se spol. OVANET 
a.s. 
  
Usnesení číslo: 10642/RM1014/138 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  o uzavření dodatku č.1 ke smlouvě na poskytování veřejně dostupné služby elektronických 

komunikací – přístup k síti internetu se spol. OVANET a.s. se sídlem: Hájkova 1100/13, 702 

00 Ostrava – Přívoz, IČ: 29399491 dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

 

  

 
RM_M 94 
Návrh dodatku č. 17 ke Smlouvě na poskytování služeb elektronických 
komunikací 0913/2003/MIS/LPO se společností OVA!!!CLOUD.net a.s. 
  
Usnesení číslo: 10643/RM1014/138 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  o uzavření dodatku č. 17 ke Smlouvě na poskytování služeb elektronických komunikací ev. č. 

0913/2003/MIS/LPO se společností OVA!!!CLOUD.net a.s. se sídlem Hájkova 1100/13, 

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

 

  

 
RM_VZ 9 
Zadání veřejné zakázky malého rozsahu číslo 181/2014 na dodávku 
síťových prvků od společnosti ALEF NULA, a. s. 
  
Usnesení číslo: 10644/RM1014/138 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 
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  o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření kupní smlouvy na dodávku síťových 

prvků se společností ALEF NULA, a. s., se sídlem U plynárny 1002/97, 10100  Praha 10, 

za cenu 1 330 374,20 Kč bez DPH, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu      

 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

- snižují kapitálové výdaje na § 6171, pol. 6111, UZ 8113, ORJ 133     o  400 tis. Kč 

- zvyšují kapitálové výdaje na § 6171, pol. 6125, UZ 8113,   ORJ 133   o 400 tis. Kč 

 

  

3) ukládá 

  vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření 

 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.08.2014 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_VZ 24 
Veřejná zakázka “Technická podpora Microsoft”, poř.č. 192/2014 
  
Usnesení číslo: 10645/RM1014/138 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zveřejnění předběžného oznámení dle ustanovení § 86 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na zajišťování licencí a technické 

podpory programových produktů Microsoft, v rozsahu dle předloženého návrhu 

 

  

 
RM_M 14 
Návrh na uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti v 
souvislosti s nadzemním vedením 110 kV pro Průmyslovou zónu 
Hrabová 

(zn.předkl.) 
05 
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Usnesení číslo: 10646/RM1014/138 
  
k materiálu č. BJ1014 02484/14 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti v souvislosti se 

stavbou nadzemního vedení 110 kV pro Průmyslovou zónu Hrabová mezi oprávněným ČEZ 

Distribuce, a.s., se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8,  PSČ 405 02, IČO:  

247 29 035 a povinným Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 

00845451, jejíž předmětem je nadzemní vedení 110 kV na části pozemků parc.č. 489/4, 495/5, 

486/2, 491/7, 495/6, 495/8 všechny v k.ú. Hrabová, obec Ostrava dle přílohy č.1 předloženého 

materiálu 

 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Jiřímu Hrabinovi 

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

  

 

  

 Vyřizuje: Ing. Dalibor Kanclíř, T: 10.09.2014 

 vedoucí odboru investičního 

  
 

RM_M 15 
Návrh na uzavření smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických 
komunikací v souvislosti s realizací stavby ORG 3116 Komunikace a 
chodníky na ul. Sirotčí 
  
Usnesení číslo: 10647/RM1014/138 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 
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o uzavření smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. 

VPI/MS/2014/00092 v rámci stavby ORG  3116 Komunikace a chodníky na ul. Sirotčí se 

společností O2 Czech Republic,a.s., se sídlem Praha 4, Za Brumlovkou 2/266, PSČ 140 

22, Praha 4, IČ: 60193336 dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

 

  

 
RM_M 16 
Návrh na uzavření smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických 
komunikací v souvislosti s realizací stavby ORG 3113 Cyklistická trasa 
O, Ostrava - Přívoz 
  
Usnesení číslo: 10648/RM1014/138 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. 

VPI/MS/2014/00010 v rámci stavby ORG  3113 Cyklistická trasa O, Ostrava - Přívoz se 

společností O2 Czech Republic,a.s., se sídlem Praha 4, Za Brumlovkou 2/266, PSČ 140 

22, Praha 4, IČ: 60193336 dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

 

  

 
RM_M 17 
Návrh na uzavření smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení 
v souvislosti s realizací stavby ORG 3075 Zvýšení protipovodňové 
ochrany města - ul. U Hrůbků 
  
Usnesení číslo: 10649/RM1014/138 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní 

souvisejících v rámci stavby ORG  3075 Zvýšení protipovodňové ochrany města - ul. U 

Hrůbků se společností RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klišská 940, PSČ 401 17, Ústí nad 

Labem, IČ: 27295567 dle přílohy č.1 předloženého materiálu 
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RM_M 18 
Návrh na uzavření smlouvy o realizaci přeložky NN 0,4 kV v souvislosti 
s akcí ORG 3049 Rekonstrukce místní komunikace K. Svobody v 
Ostravě Plesné 
  
Usnesení číslo: 10650/RM1014/138 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické 

energie č. Z_S24_12_8120036651 v rámci akce  ORG 3049 Rekonstrukce místní komunikace 

K. Svobody v Ostravě Plesné se společností: 

ČEZ Distribuce,a.s.   

Se sídlem: Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 Děčín 

IČ: 24729035  

dle přílohy č.1 předloženého materiálu  

 

  

 
RM_M 26 
Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo a smlouvě mandátní 
ev.č. 2372/2011/OI v souvislosti s realizací stavby “Cyklostezka Polanka 
nad Odrou - železniční přejezd, ul. K Pile” 
  
Usnesení číslo: 10651/RM1014/138 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo a smlouvě mandátní ev.č. 2372/2011/OI na akci 

“Cyklostezka Polanka nad Odrou - železniční přejezd, ul. K Pile” se zhotovitelem 

(mandatářem) společností HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., se sídlem Sokolovská 

100/94, 186 00 Praha 8 - Karlín, IČO: 45797170 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu  

 

  

 
RM_M 43 
Návrh na bezúplatné přijetí nedokončeného dlouhodobého hmotného 
majetku do evidence investičního odboru v rámci akce “Prodloužení 
cyklostezky - lávka přes Ostravici, Ostrava-Hrabová” 

(zn.předkl.) 
05 
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Usnesení číslo: 10652/RM1014/138 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  návrh na bezúplatné přijetí nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku do evidence 

investičního odboru v celkové pořizovací ceně 585 380,-Kč dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 

a 2 předloženého materiálu 

 

  

2) rozhodla 

  o přijetí nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku do evidence investičního odboru v 

celkové pořizovací ceně  585 380,- Kč dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 a 2 předloženého 

materiálu 

 

  

3) ukládá 

  vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

provést zaúčtování přijaté pořizovací ceny  585 380,- Kč do evidence investičního odboru dle 

“Směrnice č. 1/2007 a č. 3/2007” schválené radou města, vydanou odbory financí a rozpočtu a 

majetkovým MMO v lednu 2007 

 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.08.2014 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 44 
Návrh na vyřazení nedokončeného dlouhodobého hmotného a 
nehmotného majetku z evidence investičního odboru 
  
Usnesení číslo: 10653/RM1014/138 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  o vyřazení nedokončeného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku z evidence 

investičního odboru v celkové pořizovací ceně 4 256 355,23 Kč dle důvodové předloženého 

materiálu 

 

  

2) jmenuje 

  
likvidační komisi, která o provedené likvidaci pořídí likvidační protokol dle ”Směrnice č.1, 2 a 

3/2007” schválené radou města, vydanou odbory majetkovým a financí a rozpočtu MMO v 

lednu 2007 ve složení: 

předseda: Ing. Dalibor Kanclíř 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

 

Strana 57/228  

členové:   Ing. Bohuslav Gembík 

               Ing. Helena Pirníková 

               Ing. Ivana Svobodová 

               Ing. Sylva Petrlíková 

  

 

  

 
RM_M 49 
Návrh na uzavření smluv o smlouvách budoucích o služebnosti v 
souvislosti se stavbou “Kanalizace v Polance nad Odrou”, odboru 
investičního, zahrnutou do kapitálového rozpočtu statutárního města 
Ostravy 
  
Usnesení číslo: 10654/RM1014/138 

(zn.předkl.) 
05 

  
k materiálu č. BJ1014 02396/14 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření “Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě” v 

souvislosti se stavbou “Kanalizace v Polance nad Odrou” mezi vlastníky VXXXX 

JXXXXXXXX, nar.:XXXX, bytem K Pile 1301/11a a PXXXXXXX JXXXXXXXXXX 

nar.:XXXX, oba bytem X XXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXX 

XXXXXXXXXXXXX     

a budoucím oprávněným 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám.8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, jejímž 

předmětem je uložení kanalizace na části pozemku p.č.508/1 v katastrálním území Polanka nad 

Odrou, obec Ostrava dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření “Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene” v 
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souvislosti se stavbou “Kanalizace v Polance nad Odrou” mezi budoucím povinným 

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

a budoucím oprávněným 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám.8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, jejímž 

předmětem je uložení kanalizace na části pozemku p.č.3185/1 v katastrálním území Polanka 

nad Odrou, obec Ostrava dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření “Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě” v 

souvislosti se stavbou “Kanalizace v Polance nad Odrou” mezi vlastníky ZXXXXXX 

SXXXXXXXXXX, nar.:XXXX a RXXXXXX SXXXXXXXXXXXX nar.:XXXX, oba 

bytem X XXXX XXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXX 

a budoucím oprávněným 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám.8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, jejímž 

předmětem je uložení kanalizace na části pozemku p.č.522/2 v katastrálním území Polanka nad 

Odrou, obec Ostrava dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

 

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření “Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě” v 

souvislosti se stavbou “Kanalizace v Polance nad Odrou” mezi vlastníky EXXXXX LXXXX, 

nar.:XXXX a JXXX LXXXX nar.:XXXX, oba bytem X XXXX XXXXXXX XXXXXXX 

XXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXX 

a budoucím oprávněným 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám.8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, jejímž 

předmětem je uložení kanalizace na části pozemku p.č.528/4 v katastrálním území Polanka nad 

Odrou, obec Ostrava dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 
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5) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření “Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě” v 

souvislosti se stavbou “Kanalizace v Polance nad Odrou” mezi vlastníky XXXX. EXXX 

RXXXXXXXXXX, nar.:XXXX, XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXX XX XXXX XXX 

XXXXX a XXXX. SXXXXXXX TXXXXXXX, nar.:XXXX, XXXXXXXX XXX XX 

XXXXX X 

a budoucím oprávněným 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám.8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, jejímž 

předmětem je uložení kanalizace na částech pozemků p.č.556 a p.č. 557/4 v katastrálním území 

Polanka nad Odrou, obec Ostrava dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

 

  

6) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření “Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě” v 

souvislosti se stavbou “Kanalizace v Polance nad Odrou” mezi vlastníkem ZXXXXXX 

PXXXXXXXX, nar.:XXXX, bytem X XXXX XXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXX 

XXXXXXXXXXXXX 

a budoucím oprávněným 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám.8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, jejímž 

předmětem je uložení kanalizace na části pozemku p.č.534/2 v katastrálním území Polanka nad 

Odrou, obec Ostrava dle přílohy č. 7 předloženého materiálu 

 

  

7) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření “Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě” v 

souvislosti se stavbou “Kanalizace v Polance nad Odrou” mezi vlastníky VXXXXXXX 

HXXXXXXX nar.:XXX0 a MXXXXXX HXXXXXXXXX, nar.:XXXX, XXX XXXXXXX 
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XXXX XXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXX 

a budoucím oprávněným 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám.8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, jejímž 

předmětem je uložení kanalizace na částech pozemků p.č.558 a p.č. 559/1 v katastrálním území 

Polanka nad Odrou, obec Ostrava dle přílohy č. 8 předloženého materiálu 

 

  

8) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření “Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě” v 

souvislosti se stavbou “Kanalizace v Polance nad Odrou” mezi vlastníkem PXXXXX 

MXXXXXXXXX, nar.:XXXX, bytem X XXXX XXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXX 

XXXXXXXXXXXXX 

a budoucím oprávněným 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám.8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, jejímž 

předmětem je uložení kanalizace na části pozemku p.č.559/4 v katastrálním území Polanka nad 

Odrou, obec Ostrava dle přílohy č. 9 předloženého materiálu 

 

  

9) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření “Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě” v 

souvislosti se stavbou “Kanalizace v Polance nad Odrou” mezi vlastníkem JXXXX 

VXXXXXXXX, nar.:XXXX, bytem X XXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXX 

XXXXXXXXXXXXX 

a budoucím oprávněným 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám.8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, jejímž 

předmětem je stavba kanalizace na části pozemku p.č.557/3 v katastrálním území Polanka nad 

Odrou, obec Ostrava dle přílohy č. 10 předloženého materiálu 
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10) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Jiřímu Hrabinovi 

předložit návrh dle bodu 1) až 9) tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 

 

  

 Vyřizuje: Ing. Dalibor Kanclíř, T: 10.09.2014 

 vedoucí odboru investičního 

  
 

RM_M 48 
Návrh na uzavření smluv o smlouvách budoucích o služebnosti v 
souvislosti se stavbami, odboru investičního, zahrnutými do 
kapitálového rozpočtu statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 10655/RM1014/138 

(zn.předkl.) 
05 

  
k materiálu č. BJ1014 02412/14 
k usnesení č. 10263/RM1014/135 
k usnesení č. 2472/ZM1014/32 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření “Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě” v 

souvislosti se stavbou “Rekonstrukce kanalizace v ul. Junácká” mezi vlastníky FXXXXXX 

HXXXXXX, nar.:XXXX, bytem XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXX XXX XX 

XXXXXXX, LXXXXX HXXXXXXXX, nar.:XXXX, bytem XXXXXXX XXXXXXXX 

XXXXX XXXXX XXX XX XXXXXXX, SXXXXXXXXXX PXXXXXXX, nar.:XXXX, 

bytem XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXX, NXXXX 

PXXXXXXXXX, nar.:XXXX, bytem XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXX 

XXXXXXX, XXX. ZXXXXXX ŠXXXXXXXX, nar.:XXXX, bytem XXXXXXXXXXX 

XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXX a XXXX., XXX. SXXXXXX 

ŠXXXXXXXXXX, nar.:XXXX, bytem XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXX XXXXXXX     

a budoucím oprávněným 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám.8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, jejímž 
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předmětem je rekonstrukce kanalizace na části pozemku p.č.1260/3 v katastrálním území Stará 

Bělá, obec Ostrava dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

 

  

2) doporučuje 

  zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření “Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti” v souvislosti se 

stavbou “Cyklotrasa P - průchodnost Starobní, Provaznická, Dr.Martínka” mezi budoucím 

povinným Dopravním podnikem Ostrava a.s., IČO 61974757, Poděbradova 494/2, 701 71 

Ostrava    

a budoucím oprávněným 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám.8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, jejímž 

předmětem je výstavba cyklotrasy na částech pozemků p.č.189/1 a p.č. 189/2 v katastrálním 

území Vítkovice, obec Ostrava dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

zrušit bod 7) svého usnesení č. 2472/ZM1014/32 ze dne 21.05.2014 

 

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření “Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě” v 

souvislosti se stavbou “Heřmanice - rekonstrukce vodovodu a kanalizace, lokalita Bučina” 

mezi budoucím povinným Lesy České republiky, s.p., Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 

501 68, IČO 42196451 

a budoucím oprávněným 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám.8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, jejímž 

předmětem je výstavba kanalizace na části pozemku p.č.604 v katastrálním území Heřmanice, 

obec Ostrava dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 
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5) doporučuje 

  zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření “Smlouvy nájemní, Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a 

Smlouvy o právu provést stavbu” v souvislosti se stavbou “Oplocení ČSOV Bohumínská” 

mezi pronajímatelem a budoucím povinným Povodím Odry, státní podnik, IČO 70890021, 

Varenská 3101/49, Moravská Ostrava,  701 71 Ostrava 

a nájemcem a budoucím oprávněným 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám.8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, jejímž 

předmětem je výstavba oplocení a nájem na části pozemků p.č.855/1, p.č.980 a p.č.985/2 v 

katastrálním území Hrušov, obec Ostrava dle přílohy č. 8 předloženého materiálu 

 

  

6) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření “Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene” v 

souvislosti se stavbou “Rekonstrukce kanalizace v ul. Junácká” mezi budoucím povinným 

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

a budoucím oprávněným 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám.8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, jejímž 

předmětem je rekonstrukce kanalizace na části pozemku p.č. 3815/1 v katastrálním území Stará 

Bělá, obec Ostrava dle přílohy č. 10 předloženého materiálu 

 

  

7) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření “Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti” v souvislosti se 

stavbou “Rozvoj metropolitní komunikační infrastruktury SMO: Trasa 1.3 ZŠ Krásné Pole - 

KK6 Družební” mezi budoucím povinným MXXXXXX SXXXXXXX, nar.:XXXX, bytem 

XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXX XX XXXXXXX 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

 

Strana 64/228  

zhotovitelem PERFECTED s.r.o., se sídlem Hybešova 42, Brno 60200 IČO 27683028  

a budoucím oprávněným 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám.8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, jejímž 

předmětem je stavba komunikačního kabelu na části pozemku p.č.463 v katastrálním území 

Krásné Pole, obec Ostrava dle přílohy č. 12 předloženého materiálu 

 

  

8) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření “Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene” v 

souvislosti se stavbou “Rekonstrukce vodovodu DN500 ul. Mariánskohorská” mezi budoucím 

povinným Moravskoslezským krajem, IČO: 70890692, ul.28.října 117, 702 18 Ostrava 

a budoucím oprávněným 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám.8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, jejímž 

předmětem je rekonstrukce vodovodu na části pozemku p.č.2045/3 v katastrálním území 

Moravská Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č.14 předloženého materiálu 

 

  

9) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření “Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě” v 

souvislosti se stavbou “Rekonstrukce vodovodu DN500 ul. Mariánskohorská” mezi vlastníkem 

JXXXX HXXXXX, nar.:XXXX, bytem XXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXX 

XX XXXXXXX 

a budoucím oprávněným 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám.8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, jejímž 

předmětem je rekonstrukce vodovodu na části pozemku p.č.1785/3 v katastrálním území 

Moravská Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č.16 předloženého materiálu 
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10) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření “Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene” v 

souvislosti se stavbou “Inteligentní dopravní systémy II.fáze” mezi budoucím povinným 

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

a budoucím oprávněným 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám.8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, jejímž 

předmětem je výstavba zemní kabelové přípojky NN na části pozemku p.č.2966/1 a p.č. 2967/1 

v katastrálním území Poruba, obec Ostrava dle přílohy č.18 předloženého materiálu 

 

  

11) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření “Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě” v 

souvislosti se stavbou “Inteligentní dopravní systémy II.fáze” mezi budoucím povinným RPG 

Byty, s.r.o., IČO 27769127 Gregorova 2582/3, Moravská Ostrava, 701 97 Ostrava 

a budoucím oprávněným 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám.8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, jejímž 

předmětem je výstavba zemní kabelové přípojky NN na budově č.p. 823, která je součástí 

pozemku p.č. 1358 v katastrálním území Poruba, obec Ostrava dle přílohy č.20 předloženého 

materiálu 

 

  

12) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření “Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti, Smlouvy o právu 

provést stavbu a Smlouvy nájemní” v souvislosti se stavbou “Cyklotrasa M přes Svinovské 

mosty” mezi vlastníkem SVINOV CENTRUM s.r.o., IČO: 27808998, Hradní 27/37 Slezská 

Ostrava, 710 00  Ostrava 
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a budoucím oprávněným 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám.8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, jejímž 

předmětem je výstavba cyklostezky na částech pozemků p.č.3057/27, p.č.3075/29 a p.č.3075/1 

v katastrálním území Svinov, obec Ostrava dle přílohy č.22 předloženého materiálu 

 

  

13) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Jiřímu Hrabinovi 

předložit návrh dle bodu 1) až 12) tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 

 

  

 Vyřizuje: Ing. Dalibor Kanclíř, T: 10.09.2014 

 vedoucí odboru investičního 

  
 

RM_M 50 
Návrh na uzavření smluv o právu provést stavbu v souvislosti se 
stavbami odboru investičního, zahrnutými do kapitálového rozpočtu 
statutárního města Ostravy. 
  
Usnesení číslo: 10656/RM1014/138 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
uzavřít “Smlouvu o právu provést stavbu” v souvislosti se stavbou “Cyklistická trasa O, 

Ostrava-Radvanice” mezi vlastníkem Moravskoslezským krajem ul. 28.října 117, 702 18 

Ostrava, IČO 70890692 

a stavebníkem 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám.8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, jejímž 

předmětem je stavba cyklostezky na části pozemku p.č.3265/1 v katastrálním území 

Radvanice, obec Ostrava dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 
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2) rozhodla 

  
uzavřít “Smlouvu o právu provést stavbu” v souvislosti se stavbou “Cyklostezka Polanka nad 

Odrou, - žel. přejezd, ul. K Pile” mezi vlastníkem VXXXXXXXXX MXXXXXX, nar.:XXXX, 

XXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXX XXX XX XXXXXXX 

a investorem 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám.8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, jejímž 

předmětem je stavba cyklostezky na části pozemku p.č. 4020, kat.ú. Polanka nad Odrou, v obci 

Ostrava dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

 

  

3) rozhodla 

  
uzavřít “Smlouvu o právu provést stavbu” v souvislosti se stavbou “Rekonstrukce vodovodu 

DN500 ul.Mariánskohorská” mezi vlastníkem Moravskoslezským krajem ul. 28.října 117, 702 

18 Ostrava, IČO 70890692 

a stavebníkem 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám.8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, jejímž 

předmětem je stavba vodovodu na části pozemku p.č. 2045/3 v katastrálním území Moravská 

Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

 

  

4) rozhodla 

  
uzavřít “Smlouvu o právu provést stavbu” v souvislosti se stavbou “Rekonstrukce chodníku 

28.října - Železárenská, Jahnova” mezi vlastníkem Moravskoslezským krajem ul. 28.října 117, 

702 18 Ostrava, IČO 70890692 

a stavebníkem 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám.8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, jejímž 
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předmětem je stavba chodníku na částech pozemků p.p.č.751/1 a p.p.č.751/11 v katastrálním 

území Mariánské Hory, obec Ostrava dle přílohy č. 8 předloženého materiálu 

 

  

 
RM_M 91 
Návrh na uzavření Dohody o ukončení Nájemní smlouvy a Dohody o 
úhradě za bezesmluvní užívání pozemku v souvislosti se stavbami 
odboru investičního zahrnutými do kapitálového rozpočtu města 
Ostravy 
  
Usnesení číslo: 10657/RM1014/138 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  o uzavření “Dohody o ukončení Nájemní smlouvy č. 03.19/09”  v souvislosti se stavbou 

“Odtěžení znečištěných sedimentů a rekonstrukce břehů na řece Ostravici” mezi 

pronajímatelem: 

Povodí Odry, státní podnik 

Varenská 49, Ostrava, Moravská Ostrava, PSČ 701 26 

IČ: 70890021 

a 

nájemcem: 

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

IČ: 00845451 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

 

  

2) rozhodla 

  o uzavření “Dohody o úhradě za bezesmluvním užívání pozemku”  v souvislosti se stavbou 

“Odstranění znečištěných sedimentů a rekonstrukce břehů na řece Ostravici v km 4,685-8,750” 

mezi pronajímatelem: 

VÍTKOVICE Doprava, a.s. 

1. Máje 3302/102a, Moravská Ostrava, 703 00 Ostrava 

IČO: 25909339 

a 

nájemcem: 

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

IČ: 00845451 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

 

  

 
RM_M 92 
Návrh na uzavření “Smluv o zřízení věcného břemene” v souvislosti se 

(zn.předkl.) 
05 
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stavbami odboru investičního, zahrnutými do kapitálového rozpočtu 
města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 10658/RM1014/138 
  
k materiálu č. BJ1014 02491/14 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

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

403 Přeložka tramvajových trakčních kabelů DPO a.s. na ul. Porážkové a SO 445 Podmínky 

pro vedení trakčních trolejbusových kabelů DPO a.s.” mezi povinným:  

Moravskoslezský kraj 

sídlo: ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava 

IČO: 70890692 

zastoupený z pověření hejtmana kraje 

Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, 

se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava 

IČO: 00095711 

a 

oprávněným: 

Dopravní podnik Ostrava a.s. 

se sídlem: Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

IČO: 61974757 

a 

investorem: 

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

IČO: 00845451 

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na částech pozemků parc.č. 3566/3 

a parc.č. 3566/18 v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č. 2 předloženého 

materiálu 

 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

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

437 Veřejné osvětlení jižní rampa ul. Českobratrská a ul. Janáčkova” mezi povinným:  

Moravskoslezský kraj 

sídlo: ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava 

IČO: 70890692 

zastoupený z pověření hejtmana kraje 

Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, 

se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava 
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IČO: 00095711 

a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na části pozemku parc.č. 3566/3 v 

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

 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

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

“SO 311 Odvodnění komunikace Porážkové, úsek Janáčková - Českobratrská” mezi 

povinným:  

Moravskoslezský kraj 

sídlo: ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava 

IČO: 70890692 

zastoupený z pověření hejtmana kraje 

Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, 

se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava 

IČO: 00095711 

a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na částech pozemků parc.č. 3566/17 

a parc.č. 3566/18 v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č. 4 předloženého 

materiálu 

 

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

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

“SO 462 Přeložka sdělovacích kabelů DPO a.s. na ul. Porážkové” mezi povinným:  

Moravskoslezský kraj 

sídlo: ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava 

IČO: 70890692 

zastoupený z pověření hejtmana kraje 

Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, 

se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava 

IČO: 00095711 

a 

oprávněným: 
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Dopravní podnik Ostrava a.s. 

se sídlem: Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

IČO: 61974757 

a 

investorem: 

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

IČO: 00845451 

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na částech pozemků parc.č. 3566/3 

a parc.č. 3566/18 v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č. 5 předloženého 

materiálu 

 

  

5) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

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

“SO 499 Koordinační kabel SSZ Českobratrská” mezi povinným:  

Moravskoslezský kraj 

sídlo: ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava 

IČO: 70890692 

zastoupený z pověření hejtmana kraje 

Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, 

se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava 

IČO: 00095711 

a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na částech pozemků parc.č. 3566/3 

a parc.č. 3566/18 v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č. 6 předloženého 

materiálu 

 

  

6) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

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

stavbou “SO 403 Přeložka tramvajových trakčních kabelů DPO a.s. na ul. Porážkové a SO 445 

Podmínky pro vedení trakčních trolejbusových kabelů DPO a.s. realizovaných v rámci stavby 

“Nová Karolina-Nová ulice Porážková” mezi povinným:  

Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace 

sídlo: Na Pankrácí 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle 

IČO: 65993390 

a 

oprávněným: 
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Dopravní podnik Ostrava a.s. 

sídlo: Poděbreadova 494/2, 701 71 Ostrava-Moravská Ostrava 

IČO: 61974757 

a 

investorem: 

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

IČO: 00845451 

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na částech pozemků parc.č.1324/1, 

par.č. 1888/2 a parc.č. 1888/6 v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č. 8 

předloženého materiálu 

 

  

7) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

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

“Rozvoj metropolitní komunikační infrastruktury SMO, Trasa 3.21 ZŠ Volgogradská -OS 

Výškovická” mezi povinným:  

Moravskoslezský kraj 

sídlo: ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava 

IČO: 70890692 

zastoupený z pověření hejtmana kraje 

Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, 

se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava 

IČO: 00095711 

a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na částech pozemků parc.č. 1095/8 

a parc.č. 1095/15 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava dle přílohy č. 10 předloženého 

materiálu 

 

  

8) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Jiřímu Hrabinovi 

 předložit návrh dle bodu 1) až 7)   tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 

 

  

 Vyřizuje: Ing. Dalibor Kanclíř, T: 10.09.2014 
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 vedoucí odboru investičního 

  
 

RM_M 93 
Návrh na uzavření “Smluv o zřízení služebnosti” v souvislosti se 
stavbami odboru investičního “Obvodová komunikace Františkov - II. 
etapa” a dalšími stavbami zahrnutými v kapitálovém rozpočtu 
statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 10659/RM1014/138 

(zn.předkl.) 
05 

  
k materiálu č. BJ1014 02496/14 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření “Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě”  v souvislosti se 

stavbou “Obvodová komunikace Františkov - II. etapa.” mezi vlastníkem:  

Dopravní podnik Ostrava, a.s. 

sídlo: Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava 

IČO: 61974757 

a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na části pozemku parc.č.1214 v 

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

 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

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

stavbou “Nová Karolina-Nová ulice Porážková SO 436 - Veřejné osvětlení ul. Porážková a ul. 

Žerotínova”  a “SO 499 Koordinační kabel SSZ ul. Českobratrská” mezi povinným:  

Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace 

sídlo: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle 

IČO: 65993390 

a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na částech pozemků parc.č. 1329/11 

a parc.č.  1882/5 v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č. 4 předloženého 
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materiálu 

 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

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

výpustí do Dolového potoka Ostrava-Proskovice” mezi vlastníkem:  

MXXXX VXXXXXX, rok nar. XXXX 

XXXXXXXX XXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXXXXX 

 a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na části pozemku parc.č. 308 v k.ú. 

Proskovice, obec Ostrava dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

 

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

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

výpustí do Dolového potoka Ostrava-Proskovice” mezi vlastníkem:  

JXXXXXXXX SXXXXXX, rok nar. XXXX 

XXXXXXXX XXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXXXXX 

a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na části pozemku parc.č. 309/1 v 

k.ú. Proskovice, obec Ostrava dle přílohy č. 7 předloženého materiálu 

 

  

5) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

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

výpustí do Dolového potoka Ostrava-Proskovice” mezi vlastníkem:  

JXXXXXXXX ŽXXXXXX, rok nar. XXXX 

XXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXXXXX 

 a 

oprávněným: 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
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IČO: 00845451 

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na části pozemku parc.č. 277 v k.ú. 

Proskovice, obec Ostrava dle přílohy č. 8 předloženého materiálu 

 

  

6) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

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

metropolitní komunikační infrastruktury SMO: ZŠ Gajdošova - Trasa HZS-bod 9.56” mezi 

vlastníkem: 

UNICAR, spol. s r.o. 

sídlo: Vítkovická 36, Ostrava 

IČO: 43965580 

a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

a 

zhotovitelem: 

PERFECTED s.r.o. 

Hybešova 42, Brno 602 00 

IČO: 27683028  

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na části pozemku parc.č. 2922/2 v 

k.ú.Moravská Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č. 10 předloženého materiálu 

 

  

7) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření  ”Smlouvyo zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou “Rozvoj 

metropolitní komunikační infrastruktury SMO: ZŠ U Kříže - Trasa ÚMOb Michálkovice - bod 

15.71” mezi vlastníkem: 

Advanced World Transport a.s. 

sídlo: Hornopolní 3314/38, 702 62 Ostrava, Moravská Ostrava 

IČO: 47675977 

a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

a 

zhotovitelem: 

PERFECTED s.r.o. 

Hybešova 42, Brno 602 00 

IČO: 27683028  
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jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na části pozemku parc.č. 8/1 v 

k.ú. Michálkovice, obec Ostrava dle přílohy č. 12 předloženého materiálu 

 

  

8) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

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

“Rozvoj metropolitní komunikační infrastruktury SMO, Trasa 12.64 ZŠ Chrustova” mezi 

povinným:  

Moravskoslezský kraj 

sídlo: ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava 

IČO: 70890692 

zastoupený z pověření hejtmana kraje 

Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, 

se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava 

IČ: 00095711 

a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na části pozemku parc.č. 5623/7 v 

k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č. 14 předloženého materiálu 

 

  

9) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

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

“Rozvoj metropolitní komunikační infrastruktury SMO, ZŠ U Kříže - Trasa ÚMOb 

Michálkovice - bod 15.71” mezi povinným:  

Moravskoslezský kraj 

sídlo: ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava 

IČO: 70890692 

zastoupený z pověření hejtmana kraje 

Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, 

se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava 

IČ: 00095711 

a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na části pozemku parc.č. 614/1 v 

k.ú. Michálkovice, obec Ostrava dle přílohy č. 16 předloženého materiálu 
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10) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Jiřímu Hrabinovi 

 předložit návrh dle bodu 1) až  9)  tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 

 

  

 Vyřizuje: Ing. Dalibor Kanclíř, T: 10.09.2014 

 vedoucí odboru investičního 

  
 

RM_M 103 
Návrh na uzavření smluv vyplývající z realizace stavby Rekonstrukce 
zastávek Městský stadion a Sport Aréna na ulici Závodní 
  
Usnesení číslo: 10660/RM1014/138 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy o předání projektové dokumentace a postoupení licence mezi 

postupitelem: 

statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO:00845451 

postupníkem: 

společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava, IČO: 61974757 

a zhotovitelem: 

společnosti SHB akciová společnost, Masná 1493/8, 702 00 Ostrava IČO: 25324365 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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2) rozhodla 

  
o uzavření Dohody o postoupení práv, užitků a povinností mezi převádějícím: 

statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava IČO: 00845451 

a nabyvatelem: 

společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava 702 00 

Ostrava 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření Smlouvy o postoupení práv a převzetí dluhu v souvislosti se stavbou 

Rekonstrukce zastávek Městský stadion a Sport Aréna na ulici Závodní mezi postupitelem 

(původním dlužníkem)” 

statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 

a postupníkem (novým dlužníkem): 

společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava,  702 00 

Ostrava, IČO: 61974757 

a zhotovitelem: 

společnosti SHB akciová společnost, Masná 1493/8, 702 00 Ostrava, IČO: 25324365  

dle přílohy č.3 předloženého materiálu 
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 Vyřizuje: Ing. Dalibor Kanclíř, T: 10.09.2014 

 vedoucí odboru investičního 

  
4) ukládá 

  náměstkovi primátora Ing. Jiřímu Hrabinovi 

předložit zastupitelstvu města návrh dle bodu 3) tohoto usnesení 

 

  

 Vyřizuje: Ing. Dalibor Kanclíř, T: 10.09.2014 

 vedoucí odboru investičního 

  
 

RM_M 104 
Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1650/2014/OI/LPO v 
souvislosti s rekonstrukcí výměníkové stanice v objektu Nová radnice. 
  
Usnesení číslo: 10661/RM1014/138 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. 1650/2014/OI/LPO ze dne 

1.7.2014 v rámci realizace stavby Rekonstrukce výměníkové stanice Nová 
radnice s Petrem Svobodou - Instafex, Vrchlického 1476/22, 736 01 

Havířov, IČ: 10034285 dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

 

  

 
RM_VZ 1 
Veřejná zakázka “Administrativní budova v ZOO - technická zařízení”, 
poř. č. 130/2014 
  
Usnesení číslo: 10662/RM1014/138 

(zn.předkl.) 
5 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
vyzvat k podání nabídek dodavatele ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 zákona č. 

137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na dodávku a instalaci 

elektronické zabezpečovací signalizace, elektrické požární signalizace, pokladního a 
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odbavovacího systému a klimatizace do místnosti pokladen a serveru v administrativní budově 

v ZOO 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. Ing. Dalibor Madej        - náměstek primátora 

2. Ing. Tomáš Smolík       - 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 ZM 

3. Ing. Petr Čolas                  - ZOO Ostrava 

4. Ing. Dalibor Kanclíř            - odbor investiční 

5. Mgr. Kateřina Zahrajová      - odbor investiční 

6. Mgr. Eva Balonová             - odbor legislativní a právní 

náhradníci: 

1. Ing. Dalibor Madej             - náměstek primátora 

2. Ing. Břetislav Gibas           - tajemník magistrátu 

3. Ing. Rudolf Mikulský          - ZOO Ostrava 

4. Ing. Bohuslav Gembík        - odbor investiční 

5. Ing. Renáta Žáčková DiS.   - odbor investiční 

6. JUDr. Josef Kadlec            - odbor legislativní a právní 
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4) ukládá 

  vedoucí odboru legislativního a právního 

zabezpečit veškeré potřebné úkony této veřejné zakázky 

 

  

 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, T: 31.12.2014 

 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: 31.12.2014 

 vedoucí odboru legislativního a právního 

  
 

RM_VZ 2 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce budovy NR - EPS”, poř. č. 168/2014 
  
Usnesení číslo: 10663/RM1014/138 

(zn.předkl.) 
5 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
vyzvat k podání nabídek dodavatele ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 zákona č. 

137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na dodávku a instalaci 

elektrické požární signalizace a evakuačního rozhlasu v budově nové radnice včetně přístavby, 

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Moravská 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 
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3. Mgr. Eva Balonová            - odbor legislativní a právní 

4. Ing. Dalibor Kanclíř            - odbor investiční 

náhradníci: 

1. Ing. Dalibor Madej             - náměstek primátora 

2. Ing. Tomáš Smolík            - 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 ZM 

3. Ing. Bc. Pavel Šmátrala        - odbor hospodářské správy 

4. Ing. Dalibor Kanclíř               - odbor investiční 

5. Mgr. Kateřina Zahrajová        - odbor investiční 

6. Mgr. Eva Balonová               - odbor legislativní a právní 

náhradníci: 

1. Ing. Dalibor Madej                - náměstek primátora 

2. Ing. Břetislav Gibas              - tajemník magistrátu  

3. Ing. Miroslav Stařík               - odbor hospodářské správy 

4. Ing. Bohuslav Gembík           - odbor investiční 

5. Ing. Renáta Žáčková DiS.      - odbor investiční 

6. JUDr. Josef Kadlec               - odbor legislativní a právní 

 

  

4) ukládá 

  vedoucí odboru legislativního a právního 

zabezpečit veškeré potřebné úkony této veřejné zakázky 

 

  

 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, T: 31.12.2014 

 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 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

 

Strana 83/228  

 

  

 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, T: 31.12.2014 

 vedoucí odboru legislativního a právního 

  
 

RM_VZ 3 
Veřejná zakázka “Komunikace, chodníky a parkovací plochy u býv. kina 
Mír”, poř. č. 114/2014 
  
Usnesení číslo: 10664/RM1014/138 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 10271/RM1014/135 
k usnesení č. 2611/ZM1014/33 
k usnesení č. 10010/RM1014/132 
  
Rada města 

  
1) zrušuje 

  
dle ustanovení § 84 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 

pozdějších předpisů, otevřené řízení na realizaci stavby “Komunikace, chodníky a parkovací 

plochy u býv. kina Mír” v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava, z důvodu uvedeného v předloženém 

návrhu   

 

  

 
RM_VZ 4 
Veřejná zakázka “Sportovní a zábavní cíl na soutoku Ostravice a 
Lučiny”, poř. č. 105/2014 
  
Usnesení číslo: 10665/RM1014/138 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 9931/RM1014/131 
k usnesení č. 8828/RM1014/115 
  
Rada města 

  
1) vylučuje 

  
z otevřeného řízení vyhlášeného k veřejné zakázce na realizaci stavby “Sportovní a zábavní cíl 

na soutoku Ostravice a Lučiny” z důvodů uvedených v předloženém návrhu uchazeče, kteří 

podali svou nabídku pod poř. č.: 

1. Bystroň group a.s. 
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    se sídlem: Ostrava - Přívoz, Chopinova 576/1, PSČ  702 00 

    IČO: 27800466 

3. VAMOZ - servis a.s. 

    se sídlem: Obránců míru 523/30, 703 00  Ostrava 

    IČO: 25848461 

5. HSF System a.s. 

    se sídlem: Mourová 1131, 739 32  Vratimov 

    IČO: 25903101 

  

 

  

2) rozhodla 

  
na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

o výběru nejvhodnější nabídky a o uzavření smlouvy dle přílohy č. 3 předloženého 

materiálu na realizaci stavby “Sportovní a zábavní cíl na soutoku Ostravice a Lučiny” s 

uchazečem, který předložil svou nabídku pod poř. č. 4: 

INTOZA s.r.o. 

se sídlem: Ostrava - Hulváky, Varšavská 1583/99, PSČ 709 00 

IČO: 25873261 

za cenu nejvýše přípustnou 15.862.922,00 Kč bez DPH 

  

 

  

 
RM_VZ 6 
Veřejná zakázka “Odstranění výpusti Mastného”, poř. č. 159/2014 
  
Usnesení číslo: 10666/RM1014/138 

(zn.předkl.) 
05 

  
k materiálu č. BJ1014 02507/14 
  
Rada města 
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1) rozhodla 

  
o výběru nejvhodnější nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na realizaci stavby 

“Odstranění výpusti Mastného” v městském obvodu Slezská Ostrava v rozsahu dle 

předloženého návrhu za podmínky rozhodnutí zastupitelstva města o uzavření smlouvy dle 

bodu 2) tohoto usnesení se společností:  

POTRUBÍ SEIDLER s.r.o.  

se sídlem: 28.října 52, 742 83 Klimkovice  

IČO: 278 30 853 

za cenu nejvýše přípustnou 2 492 897,- Kč bez DPH 

  

 

  

2) doporučuje 

  zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby “Odstranění výpusti Mastného” v 

rozsahu dle přílohy č. 1 předloženého návrhu 

 

  

3) ukládá 

  náměstkovi primátora Ing. Jiřímu Hrabinovi 

předložit zastupitelstvu města návrh na uzavření smlouvy o dílo dle bodu 2) tohoto usnesení 

 

  

 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, T: 10.09.2014 

 vedoucí odboru legislativního a právního 

  
 

RM_VZ 7 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce kanalizace v křížení ulic Balbínova a 
Hlučínská”, poř. č. 174/2014 
  
Usnesení číslo: 10667/RM1014/138 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby 

“Rekonstrukce kanalizace v křížení ulic Balbínova a Hlučínská” v Ostravě-Petřkovicích, a to v 
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rozsahu dle předloženého návrhu se společností: 

HYDROSPOR spol. s r.o. 

se sídlem: Úprkova 966/3, 702 00 Ostrava-Přívoz 

IČO: 47666374 

za cenu nejvýše přípustnou 2 248 940,59,- Kč bez DPH 

  

 

  

 
RM_VZ 10 
Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o 
dílo na aktualizaci projektové dokumentace ve stupni DPS na akci 
“Rekonstrukce veřejného osvětlení oblast Mozartova - Březinova”,v 
MěObv Ostrava - Jih, ORG.4042 
  
Usnesení číslo: 10668/RM1014/138 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření  smlouvy o dílo  na aktualizaci projektové 

dokumentace ve stupni DPS na akci “Rekonstrukce veřejného osvětlení oblast Mozartova - 

Březinova”,  v městském obvodě Ostrava - Jih, ORG.4042, za cenu nejvýše přípustnou 

204.000,-Kč (bez DPH) se zhotovitelem :  PTD Muchová, s.r.o., Olešní 313/14, Ostrava-

Muglinov, PSČ 712 00,  IČ: 27767931,   dle přílohy č.1 předloženého materiálu  

 

  

 
RM_VZ 15 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce kanalizace v ul. 1. máje u plynojemu 
MAN (PD+AD)”, poř. č. 161/2014 
  
Usnesení číslo: 10669/RM1014/138 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

 

Strana 87/228  

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo na vypracování projektové 

dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí a projektové dokumentace k žádosti o 

stavební povolení s propracováním do úrovně dokumentace pro provádění stavby včetně 

výkonu autorského dohledu pro akci “Rekonstrukce kanalizace v ul. 1. máje u plynojemu 

MAN” v Ostravě - Mariánských Horách, a to v rozsahu dle předloženého návrhu se 

společností: 

Báňské projekty Ostrava, a.s.  

se sídlem: Vítkovická 3108/11, 702 00 Ostrava 1 

IČO: 60792841 

za cenu nejvýše přípustnou 547.000,- Kč bez DPH 

 

  

 
RM_VZ 16 
Veřejná zakázky “Rekonstrukce vodovodu ul. Za Ještěrkou”, poř. č. 
164/2014 
  
Usnesení číslo: 10670/RM1014/138 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby 

“Rekonstrukce vodovodu ul. Za Ještěrkou” v městském obvodě Radvanice a Bartovice, k.ú. 

Bartovice, a to v rozsahu dle předloženého návrhu se společností: 

KARO inženýrské sítě s.r.o. 

se sídlem: Železárenská 1267/21, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory 

IČO: 26826470 

za cenu nejvýše přípustnou 1.592.087,- Kč bez DPH 

 

  

 
RM_VZ 17 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce kanalizace Ostrčilova”, poř. č. 157/2014 

(zn.předkl.) 
05 
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Usnesení číslo: 10671/RM1014/138 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby 

“Rekonstrukce kanalizace Ostrčilova” v Moravské Ostravě,a to v rozsahu dle předloženého 

návrhu se společností:  

KARO inženýrské sítě s.r.o.  

se sídlem: Železárenská 1267/21, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory 

IČO: 26826470 

za cenu nejvýše přípustnou 1.488.286,-Kč bez DPH 

  

 

  

 
RM_VZ 18 
Veřejná zakázka “Kanalizace Krásné Pole II. etapa (rušení výusti - 
monitoring vlivu stavby)”, poř.č. 158/2014 
  
Usnesení číslo: 10672/RM1014/138 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na provedení monitoringu vlivu 

stavby „Kanalizace Krásné Pole II. etapa část 1.2 – stoka KP, rušení výusti“ na okolní objekty 

na ul. Družební a Zauliční, k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava s dodavatelem: 

INSET s.r.o. 

Sídlo: Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3, Vinohrady 

IČ: 411 876 28 

za cenu nejvýše přípustnou 493.050,- Kč bez DPH 
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RM_VZ 19 
Veřejná zakázka “ČOV Heřmanice II - stavební a technologické úpravy”, 
poř.č.160/2014 
  
Usnesení číslo: 10673/RM1014/138 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na realizaci stavby “Čistírna 

odpadních vod Heřmanice II - vyhodnocení zkušebního provozu” v Ostravě - Heřmanicích, v 

rozsahu dle předloženého návrhu s dodavatelem: 

VODOSTAV OSTRAVA, spol. s r.o. 

se sídlem: Gorkého 3091/28, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava 

IČO: 46577319 

za cenu nejvýše přípustnou 1.398.650,- Kč bez DPH 

 

  

 
RM_VZ 20 
Veřejná zakázka “Oprava dešťové kanalizace ul. Hluboká”, poř.č. 
163/2014 
  
Usnesení číslo: 10674/RM1014/138 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na opravu stávající jednotné 

kanalizace na ul. Hluboká v k.ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava s dodavatelem: 

STAVIA - silniční stavby, a.s. 

Sídlo: Střádalů 631/47, 718 00 Ostrava - Kunčičky 

IČ: 258 640 92 
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za cenu nejvýše přípustnou 2.811.882,68 Kč bez DPH 

 

  

 
RM_VZ 21 
Veřejná zakázka “Oprava kanalizace Sad M. Horákové”, poř.č. 165/2014 
  
Usnesení číslo: 10675/RM1014/138 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na opravu stávající jednotné 

kanalizace v parku Milady Horákové, k. ú Moravská Ostrava a Přívoz, obec Ostrava s 

dodavatelem: 

STAVIA - silniční stavby, a.s. 

Sídlo: Střádalů 631/47, 718 00 Ostrava - Kunčičky 

IČ: 258 640 92 

za cenu nejvýše přípustnou 2.808.167,68 Kč bez DPH 

 

  

 
RM_VZ 22 
Veřejná zakázka “Havarijní oprava vodovodu NTP a VTP, ul. 
Ostrčilova”, poř.č. 177/2014 
  
Usnesení číslo: 10676/RM1014/138 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na realizaci odstranění 

havarijního stavu vodovodu NTP a VTP na ul. Ostrčilova, k.ú. Moravská Ostrava a Přívoz, 

obec Ostrava s dodavatelem: 

Ostravské vodárny a kanalizace a.s. 
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Sídlo: Nádražní 28/3114, PSČ 729 71 Ostrava 

IČ: 451 93 673 

za cenu nejvýše přípustnou 1.479.467,- Kč bez DPH 

 

  

 
RM_VZ 23 
Návrh na uzavření smlouvy o dílo na zajištění studie architektonického 
řešení ke stavbě “Org. 8158 “Míčovna v lokalitě Ostrava-Poruba” 
  
Usnesení číslo: 10677/RM1014/138 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření smlouvy o dílo na zajištění studie architektonického řešení ke stavbě Org. 8158 

“Míčovna v lokalitě Ostrava-Poruba”, mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. 8, 

729 30 Ostrava, IČO 00845451 a společností MARPO s r.o., 28 října 66/201, 709 00 Ostrava - 

Mariánské Hory, IČO 410 330 78 dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

 

  

 
RM_VZ 25 
Veřejná zakázka “ÚČOV - rekonstrukce VN rozvodny”, poř.č. 85/2014 
  
Usnesení číslo: 10678/RM1014/138 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
vyzvat k podání nabídky dodavatele uvedené v předloženém návrhu ve zjednodušeném 

podlimitním řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 

pozdějších předpisů, na realizaci stavby “ÚČOV - rekonstrukce VN rozvodny” v rozsahu dle 

předloženého návrhu 

 

  

2) jmenuje 
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komisi pro otevírání obálek 

členové: 

Ing. Jiří Hrabina - náměstek primátora 

Ing. Eva Seborská - odbor legislativní a právní 

Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 

Ing. Dalibor Kanclíř - odbor investiční 

náhradníci: 

Bc. Tomáš Sucharda - náměstek primátora 

Ing. Tomáš Smolík - odbor legislativní a právní 

JUDr. Josef Kadlec - odbor legislativní a právní  

Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční 

 

  

3) jmenuje 

  
hodnotící komisi a komisi pro posouzení kvalifikace ve složení: 

členové: 

Ing. Břetislav Gibas - tajemník magistrátu 

Ing. Petr Konečný, MBA - OVAK, a.s. 

Ing. Dalibor Kanclíř - odbor investiční 

Jan Hanáček - odbor investiční  

Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 

náhradníci:    

Ing. René Bartoš - odbor hospodářské správy  

Ing. David Kutý, MBA - OVAK, a.s. 

Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční 

Ing. Dalibor Karásek - odbor investiční  

Ing. Eva Seborská - odbor legislativní a právní 

 

  

4) ukládá 

  
vedoucí odboru legislativního a právního 

zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky 

 

  

 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, T: 31.12.2014 

 vedoucí odboru legislativního a právního 
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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: 31.12.2014 

 vedoucí odboru legislativního a právního 

  
 

RM_VZ 26 
Veřejná zakázka “Stará Bělá - propojení stávající kanalizace na sběrač 
D”, poř. č. 100/2014 
  
Usnesení číslo: 10679/RM1014/138 

(zn.předkl.) 
5 

  
k materiálu č. BJ1014 02328/14 
k usnesení č. 10117/RM1014/133 
k usnesení č. 10279/RM1014/135 
k usnesení č. 2616/ZM1014/33 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek o pořadí nabídek dle přílohy č. 2 

předloženého materiálu a o výběru nejvhodnější nabídky na realizaci stavby Stará Bělá, 

propojení stávající kanalizace na sběrač D” na území městského obvodu Stará Bělá, obec 

Ostrava, v rozsahu dle předloženého návrhu a za podmínky rozhodnutí zastupitelstva města o 

uzavření smlouvy dle bodu 2) tohoto usnesení s uchazečem, který předložil svou nabídku pod 

poř. č. 3: 

Miroslav Raška-vodovody a kanalizace s.r.o. 

se sídlem: Ostrava, Heřmanice, V Korunce 386/34, PSČ 713 00 

IČO: 26843099 

za cenu nejvýše přípustnou 16.748.214,91 Kč bez DPH 

 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 
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rozhodnout o uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby “Stará Bělá, propojení stávající 

kanalizace na sběrač D” v rozsahu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

 

  

3) ukládá 

  náměstkovi primátora Ing. Jiřímu Hrabinovi 

předložit zastupitelstvu města návrh na uzavření smlouvy o dílo dle bodu 2) tohoto usnesení 

 

  

 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, T: 10.09.2014 

 vedoucí odboru legislativního a právního 

  
 

RM_VZ 27 
Významná veřejná zakázka “Kanalizační síť Nová Ves - Jih”, poř. č. 
122/2013 
  
Usnesení číslo: 10680/RM1014/138 

(zn.předkl.) 
05 

  
k materiálu č. BJ1014 02370/14 
k usnesení č. 7581/RM1014/101 
k usnesení č. 9926/RM1014/131 
k usnesení č. 2496/ZM1014/32 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek o pořadí nabídek dle přílohy č. 2 

předloženého materiálu a o výběru nejvhodnější nabídky na realizaci stavby “Kanalizační síť 

Nová Ves-Jih, Inženýrské sítě 2. etapa - Splašková kanalizace 2. a 3. stavba a ČS splašků č. 2” 

na území městského obvodu Nová Ves, obec Ostrava, v rozsahu dle předloženého návrhu a za 

podmínky rozhodnutí zastupitelstva města o uzavření smlouvy dle bodu 2) tohoto usnesení s 

uchazečem, který předložil svou nabídku pod poř. č. 9:  

Společnost “POHL - LXM, Nová Ves - Jih”  

POHL cz, a.s. (Správce společnosti) 

se sídlem: Roztoky, Nádražní 25, PSČ 252 63    

IČO: 25606468   

POHL cz, a.s. odštěpný závod Opava 

Holasická 1632/57A, 747 05 

a 

LXM Group a.s. (Společník 2) 

se sídlem: Malostranská 579, 742 42 Šenov u Nového Jičína 

IČO: 25849832 
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za cenu nejvýše přípustnou 32.277.000,- Kč bez DPH  

 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby “Kanalizační síť Nová Ves - Jih”, v 

rozsahu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

 

  

3) ukládá 

  náměstkovi primátora Ing. Jiřímu Hrabinovi 

předložit zastupitelstvu města návrh na uzavření smlouvy o dílo dle bodu 2) tohoto usnesení 

 

  

 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, T: 10.09.2014 

 vedoucí odboru legislativního a právního 

  
 

RM_VZ 28 
Veřejná zakázka “Organizace parkování vozidel u ZOO”, poř. č. 
166/2014 
  
Usnesení číslo: 10681/RM1014/138 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 10507/RM1014/137 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
vyzvat k podání nabídek dodavatele v otevřeném řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o 

veřejných zakázkách, ve znění pozdějších podpisů, na realizaci stavby „Organizace parkování 

vozidel u ZOO” v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, v rozsahu dle předloženého návrhu 

 

  

2) jmenuje 

  
komisi pro otevírání obálek ve složení: 

členové: 

1. Ing. Jiří Hrabina             - náměstek primátora 
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2. Ing. Eva Seborská          - odbor legislativní a právní  

3. Mgr. Eva Balonová        - odbor legislativní a právní  

4. Ing. Dalibor Kanclíř       - odbor investiční 

náhradníci: 

1. Ing. Dalibor Madej         - náměstek primátora 

2. Ing. Tomáš Smolík         - 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. Dalibor Kanclíř        - odbor investiční 

2. Jan Hanáček                    - odbor investiční 

3. Ing. Břetislav Gibas         - tajemník 

4. Ing. Petr Čolas                 - ředitel ZOO Ostrava 

5. Ing. Eva Seborská           - odbor legislativní a právní 

  

náhradníci:   

1. Ing. Bohuslav Gembík     - odbor investiční 

2. Mgr. Kateřina Zahrajová - odbor investiční 

3. Ing. René Bartoš              - odbor hospodářské správy 

4. Ing. Rudolf Mikulský      -  ZOO Ostrava 

5. Mgr. Eva Balonová          - odbor legislativní a právní 

 

  

4) ukládá 

  
vedoucí odboru legislativního a právního 

zabezpečit veškeré potřebné úkony této veřejné zakázky 

 

  

 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, T: 31.12.2014 

 vedoucí odboru legislativního a právního 

  
5) zmocňuje 

  
vedoucí odboru legislativního a právního 

k podpisu veškerých dokumentů souvisejících s touto veřejnou zakázkou s výjimkou smlouvy 
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a rozhodnutí o námitkách 

 

  

 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, T: 31.12.2014 

 vedoucí odboru legislativního a právního 

  
 

RM_VZ 29 
Veřejná zakázka “Oprava náhonu výustě v Koblově”, poř. č. 180/2014 
  
Usnesení číslo: 10682/RM1014/138 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby 

“Oprava náhonu výustě v Koblově” v Ostravě-Koblov, a to v rozsahu dle předloženého návrhu 

se společností: 

STRABAG a.s. 

se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 

IČO: 60838744 

za cenu nejvýše přípustnou 1.653.936,74,- Kč bez DPH 

 

  

 
RM_VZ 30 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce místní komunikace ul. K. Svobody”, 
poř. č. 121/2014 
  
Usnesení číslo: 10683/RM1014/138 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 10118/RM1014/133 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
vyzvat k podání nabídek dodavatele v otevřeném řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o 

veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na realizaci stavby “Rekonstrukce 
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komunikace ul. K. Svobody v Ostravě - Plesné”, a to v rozsahu dle předloženého návrhu 

 

  

2) jmenuje 

  
komisi pro otevírání obálek ve složení: 

členové: 

1. Ing. Jiří Hrabina - náměstek primátora 

2. Ing. Tomáš Smolík - 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. Ivana Růžičková - odbor legislativní a právní 

3. JUDr. Josef Kadlec - odbor legislativní a právní 

4. Ing. Ludvík Novotný - odbor investiční 

 

  

3) jmenuje 

  
hodnotící komisi a komisi pro posouzení kvalifikace ve složení: 

členové: 

1. Ing. Dalibor Kanclíř - odbor investiční 

2. Ing. Ludvík Novotný - odbor investiční 

3. Ing. Břetislav Gibas - tajemník 

4. Ing. Břetislav Glumbík - odbor dopravy 

5. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 

náhradníci: 

1. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční 

2. Ing. Michaela Svrčinová - odbor investiční 

3. Ing. René Bartoš - odbor hospodářské správy 

4. Ing. Milan Halenčák - odbor dopravy 

5. Ing. Eva Seborská - odbor legislativní a právní 
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4) ukládá 

  
vedoucí odboru legislativního a právního 

zabezpečit veškeré potřebné úkony této veřejné zakázky 

 

  

 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, T: 31.12.2014 

 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: 31.12.2014 

 vedoucí odboru legislativního a právního 

  
 

RM_VZ 31 
Veřejná zakázka “VTP-MFB III a IV - PC technika”, poř.č. 088/2014 
  
Usnesení číslo: 10684/RM1014/138 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 9923/RM1014/131 
k usnesení č. 10274/RM1014/135 
  
Rada města 

  
1) zrušuje 

  
podle ustanovení § 84 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve 

znění pozdějších předpisů, otevřené řízení na dodávku PC techniky pro dvě nově budované 

multifunkční budovy v areálu Vědecko-technologického parku Ostrava z důvodu uvedeného v 

důvodové zprávě předloženého materiálu 

 

  

 
RM_VZ 32 
Veřejná zakázka “Víceúčelové hřiště Sirotčí II”, poř.č. 184/2014 

(zn.předkl.) 
05 
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Usnesení číslo: 10685/RM1014/138 
  
k materiálu č. BJ1014 02487/14 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
vyzvat k podání nabídek dodavatele v otevřeném řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o 

veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na realizaci stavby “Víceúčelové 

hřiště Sirotčí” v Ostravě - Vítkovicích v rozsahu dle předloženého návrhu za podmínky 

schválení požadavků na obsah smlouvy veřejné zakázky zastupitelstvem města 

 

  

2) jmenuje 

  
komisi pro otevírání obálek ve složení: 

členové: 

Ing. Jiří Hrabina - náměstek primátora 

Ing. Eva Seborská - odbor legislativní a právní 

Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 

Ing. Dalibor Kanclíř - odbor investiční 

náhradníci: 

Bc. Tomáš Sucharda - náměstek primátora 

Ing. Tomáš Smolík - odbor legislativní a právní 

JUDr. Josef Kadlec - odbor legislativní a právní  

Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční 

 

  

3) jmenuje 

  
hodnotící komisi a komisi pro posouzení kvalifikace ve složení: 

členové: 

Ing. Břetislav Gibas - tajemník magistrátu  

Ing. Václav Palička - odbor ekonomického rozvoje 

Ing. Dalibor Kanclíř - odbor investiční 

Jan Hanáček - odbor investiční 

Ing. Eva Seborská - odbor legislativní a právní 

náhradníci:   

Ing. René Bartoš - odbor hospodářské správy 
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Mgr. Jiří Hudec - odbor ekonomického rozvoje 

Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční 

Ing. Pavlína Hlisníkovská - odbor investiční  

Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 

 

  

4) schvaluje 

  
účast zástupce Centra pro regionální rozvoj jako pozorovatele (bez práva hlasu) na jednání 

hodnotící komise k veřejné zakázce “Víceúčelové hřiště Sirotčí II” 

 

  

5) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit požadavky na obsah smlouvy k veřejné zakázce “Víceúčelové hřiště Sirotčí II” v 

rozsahu dle předloženého návrhu 

 

  

6) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Jiřímu Hrabinovi 

předložit ke schválení zastupitelstvu města požadavky na obsah smlouvy k veřejné zakázce 

“Víceúčelové hřiště Sirotčí II” v rozsahu dle předloženého návrhu 

 

  

 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, T: 10.09.2014 

 vedoucí odboru legislativního a právního 

  
7) ukládá 

  
vedoucí odboru legislativního a právního 

zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky 

 

  

 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, T: 31.12.2014 

 vedoucí odboru legislativního a právního 

  
8) zmocňuje 
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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: 31.12.2014 

 vedoucí odboru legislativního a právního 

  
 

RM_M 55 
Návrh na odstranění stavby v k.ú. Muglinov 
  
Usnesení číslo: 10686/RM1014/138 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s odstraněním stavby čp. 320 - bydlení, která je součástí pozemku p.č.st. 399 v k.ú. Muglinov, 

část obce Muglinov, obec Ostrava   

  

 

  

 
RM_M 56 
Návrh na souhlasy oprávněného z věcného břemene s dělením 
pozemků pro vlastníka pozemků RPG Byty, s.r.o. a Asental Land, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 10687/RM1014/138 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
na straně oprávněného z věcného břemene s dělením pozemku: 

p.p.č. 382/19 - zahrada, 

v k.ú. Muglinov, obec Ostrava, pro: 

RPG Byty, s.r.o.  

se sídlem Gregorova 2582/3, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

IČO 277 69 127 
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dle geometrického plánu č. 2434-4.1/2014 ze dne 2.6.2014, který je přílohou č. 1/2 

předloženého materiálu 

 

  

2) souhlasí 

  
na straně oprávněného z věcného břemene s dělením pozemku: 

p.p.č. 382/93 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

v k.ú. Muglinov, obec Ostrava, pro: 

Asental Land, s.r.o.  

se sídlem Gregorova 2582/3, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

IČO 277 69 143 

dle geometrického plánu č. 2434-4.2/2014 ze dne 5.5.2014, který je přílohou č. 2/2 

předloženého materiálu 

 

  

3) souhlasí 

  
na straně oprávněného z věcného břemene s dělením pozemku: 

p.p.č. 382/86 - ostatní plocha, jiná plocha, 

v k.ú. Muglinov, obec Ostrava, pro: 

Asental Land, s.r.o.  

se sídlem Gregorova 2582/3, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

IČO 277 69 143 

dle geometrického plánu č. 2434-4.2/2014 ze dne 5.5.2014, který je přílohou č. 3/2 

předloženého materiálu 

 

  

4) souhlasí 
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na straně oprávněného z věcného břemene s dělením pozemku: 

p.p.č. 382/92 - ostatní plocha, ostatní komunikace,  

v k.ú. Muglinov, obec Ostrava, pro: 

Asental Land, s.r.o.  

se sídlem Gregorova 2582/3, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

IČO 277 69 143 

dle geometrického plánu č. 2434-4.1/2014 ze dne 2.6.2014, který je přílohou č. 4/2 

předloženého materiálu 

 

  

 
RM_M 57 
Návrh na souhlasy se vstupem na pozemky ve vlastnictví SMO za 
účelem provedení kontrolního atmogeochemického průzkumu, 
případného měření dynamiky výstupů důlních plynů na povrch a 
plošného metanscreeningu pro Green Gas DPB, a.s. a pro VVUÚ, a.s. 
  
Usnesení číslo: 10688/RM1014/138 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se vstupem na pozemky ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 1879/9 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 1879/24 - zastavěná plocha a nádvoří, 

parc. č. 1879/26 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 1879/30 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, 

p.č.st. 351/2 - zastavěná plocha a nádvoří, 

p.č.st. 351/3 - zastavěná plocha a nádvoří, 

p.p.č. 25/1 - ostatní plocha, jiná plocha, 

p.p.č. 53/32 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p.p.č. 100/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p.p.č. 182/27 - zahrada, 

p.p.č. 188/6 - zahrada, 

p.p.č. 281/9 - zahrada, 

p.p.č. 281/16 - trvalý travní porost, 
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p.p.č. 284/12 - orná půda, 

p.p.č. 455/10 - lesní pozemek, 

p.p.č. 620/1 - ostatní plocha, jiná plocha, 

p.p.č. 620/7 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p.p.č. 646/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace,   

p.p.č. 647 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava, 

za účelem provedení kontrolního atmogeochemického průzkumu a případného měření 

dynamiky výstupů důlních plynů na povrch v rámci projektu 35 “Komplexní řešení 

problematiky metanu ve vazbě na stará důlní díla v Moravskoslezském kraji” pro: 

Green Gas, DPB, a.s. 

se sídlem Paskov, Rudé armády 637, okres Frýdek-Místek, PSČ 739 21 

IČO 00494356 

 

  

2) souhlasí 

  
se vstupem na pozemky ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 2023/12 - ostatní plocha, jiná plocha, 

v k.ú. Koblov, obec Ostrava, 

parc. č. 1906/9 - ostatní plocha, silnice, 

parc. č. 1906/131 - ostatní plocha, zeleň, 

parc. č. 1906/168 - ostatní plocha, zeleň, 

parc. č. 1982/1 - ostatní plocha, jiná plocha, 

v k.ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava, 

za účelem provedení kontrolního atmogeochemického průzkumu a případného měření 

dynamiky výstupů důlních plynů na povrch v rámci projektu 35 “Komplexní řešení 

problematiky metanu ve vazbě na stará důlní díla v Moravskoslezském kraji” pro: 

Green Gas, DPB, a.s. 

se sídlem Paskov, Rudé armády 637, okres Frýdek-Místek, PSČ 739 21 

IČO 00494356 

 

  

3) souhlasí 
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se vstupem na pozemky ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 2045/14 - ostatní plocha, silnice, 

v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

parc. č. 958/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 958/23 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 1067/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

v k.ú. Přívoz, obec Ostrava, 

za účelem provedení plošného metanscreeningu v rámci projektu 35 “Komplexní řešení 

problematiky metanu ve vazbě na stará důlní díla v Moravskoslezském kraji” pro: 

VVUÚ, a.s. 

se sídlem Ostrava - Radvanice, Pikartská 1337/7, PSČ 716 07 

IČO 451 93 380 

 

  

 
RM_M 58 
Návrh na souhlas s umístěním odplyňovacího vrtu VM - OV č.150 
včetně stezky do pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostravy 
pro Green Gas DPB, a.s. 
  
Usnesení číslo: 10689/RM1014/138 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
- s umístěním odplyňovacího vrtu VM-OV č.150 do části pozemku ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy: 

parc. č. 4168/1 - ostaní plocha, jiná plocha, 

v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, 

- s umístěním stezky k odplyňovacímu vrtu VM-OV č.150 do části pozemku ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy: 

parc. č. 4168/2 - ostaní plocha, ostatní komunikace, 

v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, 
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pro: 

Green Gas DPB, a.s. 

se sídlem Paskov, Rudé armády 637, okres Frýdek-Místek, PSČ 739 21 

IČ 00494356 

v rámci projektu 35 “Komplexní řešení problematiky metanu ve vazbě na stará důlní díla v 

Moravskoslezském kraji”  

 

  

 
RM_M 59 
Návrh na uzavření dohody o zrušení smlouvy o budoucí smlouvě o 
zřízení věcného břemene a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o 
zřízení věcného břemene - služebnosti k pozemku ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy pro ČEZ Distribuce, a.s. 
  
Usnesení číslo: 10690/RM1014/138 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
uzavřít dle přílohy č.3 předloženého materiálu - dohodu o zrušení smlouvy o budoucí smlouvě 

o zřízení věcného břemene evid.č. 3155/2013/MJ ze dne 16.12.2013 s budoucím oprávněným: 

ČEZ Distribuce, a.s. 

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

IČO  247 29 035 

  

  

 

  

2) rozhodla 

  
na straně vlastníka níže uvedeného pozemku uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 

věcného břemene -  služebnosti dle přílohy č.4 předloženého materiálu, k pozemku ve 
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vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc.č. 3590/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

budoucí služebnost je vyznačena pro účely smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene -  služebnosti v situačním plánu a její rozsah bude ve smlouvě o zřízení věcného 

břemene - služebnosti vymezen geometrickým plánem, s budoucím oprávněným:    

  

ČEZ Distribuce, a.s. 

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

IČO 247 29 035 

za účelem zřízení a provozování podzemního kabelového vedení 2x VN 22 kV, podzemního 

kabelového vedení 6x NN 0,4 kV podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV a trafostanice na 

dobu časově neomezenou za dohodnutou jednorázovou úplatu ve výši: 

1.560,- Kč za každý i započatý metr délky podzemního kabelového vedení 2x VN 22 kV + 

DPH v zákonné výši, nejméně však 1500,- Kč + DPH v zákonné výši, 

 2470,- Kč za každý i započatý metr délky podzemního kabelového vedení 6x NN 0,4 kV + 

DPH v zákonné výši, nejméně však 1500,- Kč + DPH v zákonné výši, 

1300,- Kč za každý i započatý metr délky podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV + DPH v 

zákonné výši, nejméně však 1500,- Kč + DPH v zákonné výši, 

1600,- Kč + DPH v zákonné výši za každý i započatý m2 plochy zatížené služebností 

vybudováním trafostanice na pozemku parc.č. 3590/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace v 

k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, nejméně však 1500,- Kč + DPH v zákonné výši 

 dle zásad schválených usnesením RM č. 5309/RM1014/68 ze dne 4.9.2012 
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RM_M 60 
Návrh na souhlas s umístěním podzemní elektrické přípojky VN 22 kV a 
rozvaděče VN k pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy a 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-
služebnosti, pro ČEZ Distribuce, a.s. 
  
Usnesení číslo: 10691/RM1014/138 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
pro účely územního souhlasu s umístěním a provedením podzemní elektrické přípojky 2x VN 

22 kV a 1 ks rozvaděče VN na pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

p.p.č. 654/98 - ostatní plocha, zeleň 

v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, pro: 

  

  

ČEZ Distribuce, a.s. 

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

IČO  247 29 035 

v rámci stavby “Ostrava, Čujkovova, VNk+RVN, TS SMOv” 

  

  

 

  

2) rozhodla 

  
na straně vlastníka níže uvedeného pozemku uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 

věcného břemene - služebnosti dle přílohy č.3 předloženého materiálu, k pozemku ve 
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vlastnictví statutárního města Ostravy: 

p.p.č. 654/98 - ostatní plocha, zeleň  

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

budoucí služebnost je vyznačena pro účely smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene - služebnosti v situačním plánu a její rozsah bude ve smlouvě o zřízení věcného 

břemene - služebnosti vymezen geometrickým plánem, s budoucím oprávněným: 

ČEZ Distribuce, a.s. 

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

IČO  247 29 035 

za účelem zřízení a provozování podzemní elektrické přípojky 2x VN 22 kV a 1 ks rozvaděče 

VN na pozemku p.p.č. 654/98 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, na dobu časově 

neomezenou za dohodnutou jednorázovou úplatu: 

- ve výši 600,- Kč za každý i započatý metr délky podzemní elektrické přípojky 2x VN 22 kV 

+ DPH v zákonné výši, nejméně však 1500,- Kč + DPH v zákonné výši, 

- ve výši 270,- Kč + DPH v zákonné výši za každý i započatý m2 plochy zatížené služebností 

vybudováním 1 ks rozvaděče VN, nejméně však 1500,- Kč + DPH v zákonné výši, 

dle zásad schválených usnesením RM č. 5309/RM1014/68 ze dne 4.9.2012  

  

  

  

  

  

  

 

  

 
RM_M 61 
Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti k 

(zn.předkl.) 
08 
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pozemku ve vlastnictví fyzických osob s investory fyzickými osobami 
pro budoucího oprávněného statutární město Ostrava 
  
Usnesení číslo: 10692/RM1014/138 
  
k materiálu č. BJ1014 02480/14 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout na straně budoucího oprávněného ze služebnosti uzavřít smlouvu o budoucí 

smlouvě o zřízení služebnosti, dle přílohy č. 3 - předloženého materiálu, k části pozemku: 

parc. č. 1741/48 - ostatní plocha, jiná plocha, 

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

XXXXXXX 

XXXXX XXXXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXX 

XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXX XX XXXXXXX 

a 

XXXXXXX 

XXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXX 

XXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXX 

XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXX jako investory stavby 

za účelem zřízení a provozování kabelového vedení veřejného osvětlení a stožáru veřejného 

osvětlení na pozemku parc. č. 1741/48 v k.ú. Poruba, obec Ostrava, na dobu časově 

neomezenou, za jednorázovou úplatu ve výši 1.000,- Kč. 

 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Jiřímu Hrabinovi 

předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení k rozhodnutí zastupitelstvu města 
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 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 10.09.2014 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 62 
Návrh na zřízení služebnosti a uzavření smlouvy o zřízení služebnosti k 
pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy pro oprávněného 
Českomoravská distribuce s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 10693/RM1014/138 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
zřídit služebnost a uzavřít na straně vlastníka smlouvu o zřízení služebnosti dle přílohy č.3 

předloženého materiálu, k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc.č. 342/2 - ostatní plocha, zeleň, 

parc.č. 341/42 - zastavěná plocha a nádvoří  

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

Českomoravská distribuce s.r.o. 

se sídlem Fráni Šrámka 1217/7, České Budějovice 3, 370 01  České Budějovice 

IČO  246 69 504 

za účelem: 

- umístění a provozování trafostanice k tíži celého pozemku parc.č. 341/42 v k.ú. Hrabová, 

obec Ostrava, a to ve prospěch oprávněného a každého dalšího vlastníka stavby technického 

vybavení bez čp/če, umístěné na pozemcích parc.č. 341/42 a parc.č. 341/38 v k.ú. Hrabová, 

obec Ostrava,  

- zřízení a provozování podzemního kabelového vedení NN k tíži části pozemku parc.č. 342/2 

v k.ú. Hrabová, obec Ostrava, v rozsahu daném geometrickým plánem č. 2599-1480/2013 ze 

dne 11.9.2013, a to ve prospěch oprávněného a každého dalšího vlastníka stavby technického 

vybavení bez čp/če, umístěné na pozemcích parc.č. 341/42 a parc.č. 341/38 v k.ú. Hrabová, 

obec Ostrava,  

- zřízení a provozování podzemního kabelového vedení VN k tíži části pozemku parc.č. 342/2 

v k.ú. Hrabová, obec Ostrava, v rozsahu daném geometrickým plánem č. 2598-1477/2013 ze 

dne 11.9.2013, a to ve prospěch oprávněného a každého dalšího vlastníka stavby technického 

vybavení bez čp/če umístěné na pozemcích parc.č. 341/42 a parc.č. 341/38 v k.ú. Hrabová, 
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obec Ostrava,  

- zřízení a provozování podzemního kabelového vedení VN  k tíži části pozemku parc.č. 342/2 

v k.ú. Hrabová, obec Ostrava, v rozsahu daném geometrickým plánem č. 2615-1476/2013 ze 

dne 24.10.2013, a to ve prospěch oprávněného a každého dalšího vlastníka stavby technického 

vybavení bez čp/če, umístěné na pozemku parc.č. 357/56 v k.ú. Hrabová, obec Ostrava  

na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu v celkové výši 32.670,- Kč včetně 21% DPH, 

za podmínky souhlasu Správce programu, a to Ministerstva průmyslu a obchodu ČR 
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RM_M 63 
Návrh na zřízení věcného břemene a uzavření smluv o zřízení věcného 
břemene k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy pro 
oprávněného ČEZ, a.s. 
  
Usnesení číslo: 10694/RM1014/138 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně vlastníka níže uvedených pozemků zřídit věcné břemeno a uzavřít smlouvu o zřízení 

věcného břemene dle přílohy č.3 předloženého materiálu, k částem pozemků ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy: 

parc.č. 1448/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc.č. 1448/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc.č. 1448/4 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc.č. 1448/11 - ostatní plocha, manipulační plocha, 

parc.č. 1448/15 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc.č. 1448/16 - ostatní plocha, jiná plocha  

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

ČEZ, a.s. 

se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53 

IČO  452 74 649 

za účelem zřízení a provozování vedení popílkovodu  v rozsahu daném geometrickým plánem 

č. 2080-6/2013 ze dne 30.5.2013, na dobu časově neomezenou, za jednorázovou úplatu v 

celkové výši 62.315,- Kč včetně 21% DPH 

  

  

 

  

2) rozhodla 
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na straně vlastníka níže uvedených pozemků zřídit věcné břemeno a uzavřít smlouvu o zřízení 

věcného břemene dle přílohy č.4 předloženého materiálu, k částem pozemků ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy: 

parc.č. 1448/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc.č. 1448/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc.č. 1448/4 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc.č. 1448/11 - ostatní plocha, manipulační plocha, 

parc.č. 1448/15 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc.č. 1448/16 - ostatní plocha, jiná plocha  

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

ČEZ, a.s. 

se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53 

IČO 452 74 649 

za účelem zřízení a provozování vedení recirkulované vody v rozsahu daném geometrickým 

plánem č. 2081-7/2013 ze dne 30.5.2013, na dobu časově neomezenou, za jednorázovou úplatu 

v celkové výši 64.735,- Kč včetně 21% DPH 

  

  

  

  

  

  

 

  

 
RM_M 64 
Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava, 
obec Ostrava a návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k.ú. 
Heřmanice a Slezská Ostrava, obec Ostrava 

(zn.předkl.) 
08 
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Usnesení číslo: 10695/RM1014/138 
  
k materiálu č. BJ1014 02479/14 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru města prodat nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, svěřené 

městskému obvodu Slezská Ostrava, a to pozemky: 

- parc.č. 3977 

- parc.č. 3978 

s tím, že předmětem prodeje budou uvedené nemovité věci prodány jednotlivě nebo i všechny 

tyto nemovité věci i jen jednomu zájemci. Dále doporučuje zastupitelstvu města, aby si 

vyhradilo právo kdykoliv tento záměr zrušit 

 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout, že město nemá záměr prodat nemovité věci v k.ú. Heřmanice,obec Ostrava, a to: 

- pozemek p.č.st. 1156, jehož součástí je stavba: Heřmanice, č.p. 107, rod. dům 

- pozemek p.p.č. 385/2 

 

  

3) doporučuje 

  zastupitelstvu města 

rozhodnout, že město nemá záměr prodat nemovitou věc - pozemek parc.č. 5640/7, o výměře 

221 m2, který vznikne oddělením z původního pozemku parc.č. 5640/1 dle geometrického 

plánu č. 3611-35/2013 ze dne 30.9.2013, k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, svěřený 

městskému obvodu Slezská Ostrava 

 

  

4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Jiřímu Hrabinovi 
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předložit návrh dle bodu 1) až 3) tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 

 

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 10.09.2014 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 65 
Návrh na záměr města prodat nemovitosti v k. ú. Moravská Ostrava, 
obec Ostrava (lokalita ulice Válcovní - 1. Máje) 
  
Usnesení číslo: 10696/RM1014/138 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1014 02380/14 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města rozhodnout o záměru města prodat pozemky, a to: 

- parc. č. 3024/1 

- parc. č. 3025/4 

- parc. č. 3025/5 

- parc. č. 3025/7 

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

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu Moravská Ostrava a 

Přívoz 

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

 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Jiřímu Hrabinovi 

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

 

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 10.09.2014 

 vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 66 
Návrh na záměr města prodat pozemky v k.ú. Polanka nad Odrou, obec 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 10697/RM1014/138 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1014 02433/14 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru  města prodat pozemek parc.č. 3180/51, ost. plocha, jiná plocha o výměře 

558 m2, který vznikne z části původního pozemku parc.č. 3180/51 na základě geometrického 

plánu pro rozdělení pozemku č. 3006-36/2014 ze dne 20.5.2014 v k.ú. Polanka nad Odrou, 

obec Ostrava, svěřený městskému obvodu Polanka nad Odrou 

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

 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru  města prodat pozemky, a to: 

parc.č. 3180/58, ost. plocha, jiná plocha o výměře 82 m2, který vznikne z části původního 

pozemku parc.č. 3180/51 na  základě geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 3006-

36/2014 ze dne 20.5.2014, 

parc.č. 3836, trvalý travní porost o výměře 161 m2, 

parc.č. 3837, zahrada o výměře 40 m2, 

vše v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava, svěřené městskému obvodu Polanka nad Odrou 

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

 

  

3) ukládá 

  náměstkovi primátora Ing. Jiřímu Hrabinovi 

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

 

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 10.09.2014 
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 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 67 
Návrh na záměr města prodat části pozemku p.p.č. 898/1 v k.ú. Přívoz, 
obec Ostrava a návrh na záměr města prodat část pozemku parc.č. 
718/4 v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 10698/RM1014/138 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1014 02493/14 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru města prodat: 

- část pozemku p.p.č. 898/1 ostatní plocha, ostatní komunikace nově označená dle 

geometrického plánu č. 1434-571/2011 ze dne 30.11.2011 jako pozemek p.č.st. 3233 zastavěná 

plocha o výměře 2m2 

 - část pozemku p.p.č. 898/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 28m2 

vše v k.ú. Přívoz, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřeno městskému 

obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

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

 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru města prodat část pozemku parc.č. 718/4 ostatní plocha, ostatní 

komunikace, nově označená dle geometrického plánu č. 3801-214/2013 ze dne 2.9.2013 jako 

pozemek parc.č. 718/45 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 3 m2 v k.ú. Moravská Ostrava, 

obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřeno městskému obvodu Moravská 

Ostrava a Přívoz 

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

 

  

3) ukládá 

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

 

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 10.09.2014 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 68 
Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Vratimov, obec 
Vratimov a v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 10699/RM1014/138 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1014 02377/14 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru města prodat pozemek parc. č. 3172/2, jehož součástí je budova bez 

čp/če, garáž v k.ú. Vratimov, obec Vratimov, svěřeno městskému obvodu Nová Bělá.   

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

zrušit   

  

 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru města  prodat pozemek p.č.st. 6602 o výměře 37 m2 v k.ú. Zábřeh nad 

Odrou, obec Ostrava, svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih, který vznikne oddělením z 

původního pozemku p.p.č. 42/10 na základě geometrického plánu č. 3046-7/2014 ze dne 

5.3.2014 

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

 

  

3) ukládá 
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  náměstkovi primátora Ing. Jiřímu Hrabinovi 

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

 

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 10.09.2014 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 69 
Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k. ú. Mariánské Hory, 
lokalita ulice Chemická, ulice Novoveská a ulice Baarova, v k. ú. 
Petřkovice u Ostravy, lokalita ulice Do Špice, a neprodat nemovité věci 
v k. ú. Přívoz, lokalita ulice Zákrejsova, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 10700/RM1014/138 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1014 02450/14 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru města prodat 

- pozemek p.p.č. 768/11 o výměře 143 m2, který vznikne oddělením z původního pozemku 

p.p.č. 768/3, dle geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 2003-86/2014 ze dne 

26.5.2014,  dle situačního zákresu označená písmenem „A“, nesvěřeno městskému obvodu 

- stavbu pozemní komunikace ul. Chemická, svěřená městskému obvodu Mariánské Hory a 

Hulváky,   

na pozemku p.p.č. 768/3 o výměře 12 m2, nesvěřeném městskému obvodu,  a na 

pozemku p.p.č. 355/27 o výměře 238 m2, ve vlastnictví BorsodChem MCHZ, s.r.o., dle 

situačního zákresu označené písmeny “B” a „C“ v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava,  viz 

příloha č. 1 předloženého materiálu, za podmínky, že bude vyřazena z pasportu místních 

komunikací 

vše v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, 

a zároveň si vyhradit právo kdykoliv tento záměr zrušit 

 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

si v souladu s čl. 7, odst. 3b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statutu města Ostravy, 

vyhradit  právo rozhodnout o prodeji stavby pozemní komunikace ul. Chemická, svěřené 

městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky, na pozemku p.p.č. 768/3 o výměře 12 m2, 

nesvěřeném městskému obvodu, a   na pozemku p.p.č. 355/27 o výměře 238 m2, ve vlastnictví 

BorsodChem MCHZ, s.r.o., dle situačního zákresu označené písmeny “B” a „C“ v k. ú. 

Mariánské Hory, obec Ostrava,  viz příloha č. 1 předloženého materiálu, za podmínky, že bude 
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vyřazena z pasportu místních komunikací  

 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města  

rozhodnout o záměru města prodat 

- pozemek p.p.č. 243/11 o výměře 74 m2, který vznikne oddělením z původního pozemku 

p.p.č. 243/2 

- pozemek p.p.č. 248/8 o výměře 177 m2, který vznikne oddělením z původního pozemku 

p.p.č. 248/4 

- pozemek p.p.č. 743/14 o výměře 155 m2, který vznikne oddělením z původního pozemku 

p.p.č. 743/6 díl “a” a z původního pozemku p.p.č. 765/1 díl “b” 

a to na základě geometrického plánu pro rozdělení pozemků č. 1952-231/2013 ze dne 

13.1.2014 

vše v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, svěřeno městskému obvodu Mariánské Hory a 

Hulváky 

a zároveň si vyhradit právo kdykoliv tento záměr zrušit 

 

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města  

rozhodnout o záměru města prodat 

- pozemek p.p.č. 140/87 o výměře 117 m2, který vznikne oddělením z původního pozemku 

p.p.č. 140/8 

a to na základě geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 1960-85a/2013 ze dne 

3.12.2013 

- pozemek p.p.č. 140/88 o výměře 123 m2, který vznikne oddělením z původního pozemku 

p.p.č. 140/8 

a to na základě geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 1960-85b/2013 ze dne 

3.12.2013 

vše v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, svěřeno městskému obvodu mariánské Hory a 

Hulváky 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

 

  

5) doporučuje 

  
zastupitelstvu města  

rozhodnout o záměru města prodat 

- pozemek parc. č 778/160 

v k. ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava, 
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nesvěřeno městskému obvodu 

a zároveň si vyhradit právo kdykoliv tento záměr zrušit 

 

  

6) doporučuje 

  
zastupitelstvu města  

rozhodnout o záměru města neprodat 

- pozemek p.č.st. 2600/1 

- pozemek p.č.st. 1909 

- pozemek p.č.st. 1774 

- pozemek p.č.st. 1898 

- pozemek p.č.st. 1904 

- pozemek p.č.st. 1907 

- pozemek p.č.st. 1773 

- pozemek p.č.st. 1892 

- pozemek p.č.st.  2604/1 

- pozemek p.č.st. 1752 

- pozemek p.č.st. 1893 

- pozemek p.č.st. 1895 

- pozemek p.č.st. 1905 

- pozemek p.č.st. 1896 

- pozemek p.č.st. 1900 

- pozemek p.č.st. 1902 

- pozemek p.č.st. 1894 

- pozemek p.č.st. 1746 

- pozemek p.č.st. 1775 

- pozemek p.č.st. 2599 

- pozemek p.č.st. 1906 

- pozemek p.č.st. 2597 

- pozemek p.č.st. 2590/1 

- pozemek p.č.st. 2596 

- pozemek p.č.st. 1751 

- pozemek p.č.st. 1891 

- pozemek p.č.st. 1915 

- pozemek p.č.st. 2615 

- pozemek p.č.st. 1749 

- pozemek p.č.st. 1747 

vše v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, 

svěřeno městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 
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7) ukládá 

  náměstkovi primátora Ing. Jiřímu Hrabinovi 

předložit návrhy dle bodů 1) až 6) tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 

 

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 10.09.2014 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 70 
Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k.ú. Hrabůvka,obec 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 10701/RM1014/138 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1014 02379/14 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout, že město nemá záměr prodat  pozemek p.p.č. 119/2 v k.ú. Hrabůvka,  obec 

Ostrava, svěřený městskému obvodu  Ostrava-Jih 

 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout,  že město nemá záměr prodat pozemek p.p.č. 220/12 v k.ú. Hrabůvka, obec 

Ostrava, nesvěřený městskému obvodu Ostrava-Jih  

 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Jiřímu Hrabinovi 

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

 

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 10.09.2014 

 vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 71 
Návrh neprodat pozemek v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava (lokalita 
Počáteční) 
  
Usnesení číslo: 10702/RM1014/138 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1014 02375/14 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
žádost paní XXXXXXXX XXXXXXXXXXX o koupi pozemku uvedeného v bodě 2) návrhu 

tohoto usnesení za cenu nižší, než je cena v  čase a  místě obvyklá, stanovena znaleckým 

posudkem, tj. za kupní cenu ve výši 20.000,-Kč   

 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout neprodat: 

- pozemek parc. č. 3249/2 o výměře 364 m2,  v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Slezská Ostrava, který 

vznikne oddělením části pozemku parc. č. 3249 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 

na základě geometrického plánu č. 3464-58/2012, ze dne 09.10.2012, který je přílohou č. 2 

předloženého materiálu 

paní XXXXXXXX XXXXXXXXXXX, bytem XXX XXXXX XXXXXX, XXXXXXXX 

XXXXXXXX XXXXXXX, 

za cenu nižší, než je cena v místě a čase obvyklá, stanovenou znaleckým posudkem 

 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Jiřímu Hrabinovi 

předložit zastupitelstvu města  návrh dle bodu 1) - 2)  tohoto usnesení k rozhodnutí 
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 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 10.09.2014 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 73 
Návrh koupit nemovité věci v k. ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava v 
rámci stavby “Odkanalizování ulic K Odře a Smrčkova v Ostravě 
Výškovicích” 
  
Usnesení číslo: 10704/RM1014/138 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1014 02376/14 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout: 

o koupi:  

- pozemku parc. č. 610/2 v k. ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava  

a 

- pozemku parc. č. 599/2 o výměře 44 m2, který vznikne oddělením části pozemku parc. č. 599 

v k. ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava na základě geometrického plánu č. 961-082/2013 ze 

dne 13.08.2013 

za cenu obvyklou dle znaleckého posudku č. 1482-20-2014 ze dne 30.05.2014, znalce XXXX 

XXXXXXXXX XXXXXXX v celkové výši 343.725,-Kč, z toho za pozemek: 

- parc. č. 610/2 v k. ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava částku ve výši 316.825,-Kč 

- parc. č. 599/2 v k. ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava částku ve výši   26.900,-Kč 

a o návrhu uzavřít “Kupní smlouvu a Dohodu o zrušení věcného břemene” 

s Janem Brodou rok narození XXXX, bytem XXXXXXX XXXXXXXX XXX XXX 

XXXXXXXXXXXX jako prodávajícím   

a 

XXXXX XXXXXXXX, rok narození XXXX, bytem XXXXXXXX XXXXX XXX XXX 

XXXXXXX X XXXXXXXXXX  jako oprávněnou z věcného břemene dle přílohy č. 4 

předloženého materiálu  

  

 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Jiřímu Hrabinovi 
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předložit návrh usnesení dle bodu 1)  zastupitelstvu města k rozhodnutí 

 

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 10.09.2014 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 75 
Návrh nekoupit nebo koupit pozemky v k.ú. Hrabová, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 10705/RM1014/138 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1014 02381/14 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout nekoupit pozemky:  
- parc.č. 3033 vodní plocha 

- parc.č. 3122 vodní plocha, 
 vše v k.ú. Hrabová, obec Ostrava 

od společnosti GAZIANTEP s.r.o. se sídlem Ostrava-Poruba, Jana Šoupala 
1597/3, PSČ 708 00, IČO: 28563166 

  

  

   

 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Jiřímu Hrabinovi 

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

 

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 10.09.2014 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 76 
Návrh nekoupit pozemek parc.č. 1343/5 v k.ú. Moravská Ostrava, obec 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 10706/RM1014/138 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1014 02498/14 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  zastupitelstvu města 

rozhodnout nekoupit pozemek parc.č. 1343/5 ostatní plocha, zeleň v k.ú. Moravská Ostrava, 

obec Ostrava, od společnosti Elektrosvit Ostrava s.r.o., Teslova 1129/2b, Ostrava - Přívoz, 702 

00 

 

  

2) ukládá 

  náměstkovi primátora Ing. Jiřímu Hrabinovi 

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

 

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 10.09.2014 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 77 
Návrh na záměr města směnit pozemek v k. ú. Pustkovec, obec 
Ostrava; Návrh na záměr města prodat části pozemku parc. č. 3751/9 v 
k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 10707/RM1014/138 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1014 02495/14 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 
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zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru města směnit: 

- pozemek parc. č. 2003/47 o výměře 59 m2, který vznikne oddělením části pozemku parc. č. 

2003/2 v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava, svěřeno městskému obvodu Pustkovec, dle 

geometrického plánu č. 5560-102/2013 ze dne 24.9.2013 

za 

- pozemek parc. č. 4424/5 v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava ve vlastnictví fyzické osoby 

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

 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru města prodat níže uvedené nemovité věci v k. ú. Poruba-sever, obec 

Ostrava,  svěřené městskému obvodu Poruba, a to: 

- pozemek parc. č. 3751/234, který vznikne oddělením části pozemku parc. č. 3751/9 o výměře 

4 m2 

- pozemek parc. č. 3751/235, který vznikne oddělením části pozemku parc. č. 3751/9 o výměře 

23 m2 

vše dle geometrického plánu č. 2712-176 ze dne 21.12.2012  

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

 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru města prodat níže uvedené nemovité věci v k. ú. Poruba-sever, obec 

Ostrava,  svěřené městskému obvodu Poruba, a to: 

- pozemek parc. č. 3751/242, který vznikne oddělením části pozemku parc. č. 3751/9 o výměře 

14 m2 

- pozemek parc. č. 3751/243, který vznikne oddělením části pozemku parc. č. 3751/9 o výměře 

29 m2 
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vše dle geometrického plánu č. 2712-176 ze dne 21.12.2012 

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

 

  

4) ukládá 

  náměstkovi primátora Ing. Jiřímu Hrabinovi 

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

 

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 10.09.2014 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 78 
Návrh směnit pozemky v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava, ul. K 
Polančici 
  
Usnesení číslo: 10708/RM1014/138 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1014 02439/14 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o směně pozemků v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava, a to: 

parc.č. 1770/4, ost. plocha, jiná plocha o výměře 45 m2, který vznikne oddělením části 

původního pozemku parc.č. 1770/3 na základě geometrického plánu pro rozdělení pozemků č. 

2904-50/2013 ze dne 15.7.2013, který je přílohou č. 1/3 předloženého materiálu 

ve vlastnictví  SMO, svěřeno městskému obvodu Polanka nad Odrou 

za 

parc.č. 1773/2, zahrada o výměře 33 m2, který vznikne oddělením části původního pozemku 

parc.č. 1773 na základě geometrického plánu pro rozdělení pozemků č. 2904-50/2013 ze dne 

15.7.2013, který je přílohou č. 1/3 předloženého materiálu  

  

ve vlastnictví JXXXXX SXXXXXX, bytem XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

 

Strana 131/228  

Ostrava-Poruba 

a o uzavření směnné smlouvy dle přílohy č.3 předloženého materiálu 

Zdůvodnění odchylky od ceny obvyklé: 

Pozemek parc.č. 1773/2 je pro městský obvod naprosto nezbytný z důvodu uložení kanalizace 

pro svedení povrchových vod z obecní komunikace, neboť povrchové vody z této komunikace 

zaplavují sousední soukromé pozemky. Položením kanalizace do směňovaného pozemku se 

zabrání poškozování soukromého majetku ze strany městského obvodu. 

 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Jiřímu Hrabinovi 

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

 

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 10.09.2014 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 79 
Návrh na svěření majetku městskému obvodu Hrabová 
  
Usnesení číslo: 10709/RM1014/138 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1014 02272/14 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

vyhradit si rozhodnutí označit níže uvedený majetek statutárního města Ostravy jako majetek 

svěřený dle ust. čl. 9 odst. 1 písm.b) Obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 14/2013, 

Statut města Ostravy, v platném znění, městskému obvodu Hrabová: 

- chodníky na pozemcích: 

  parc. č. 233/47  ostatní plocha, jiná plocha, 

  parc. č. 233/48  ostatní plocha, jiná plocha, 

  parc. č. 233/49  ostatní plocha, jiná plocha, 

  parc. č. 233/50  ostatní plocha, jiná plocha, 

  parc.č.  233/51  ostatní plocha, jiná plocha, 
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  parc.č.  233/52  ostatní plocha, jiná plocha, 

  vše v k. ú. Hrabová, obec Ostrava, v majetkové evidenci města vedené pod inv. č. 110051 v 

pořizovací  

  hodnotě 2 089 211,59 Kč. 

- pozemek parc. č. 233/47, ostatní plocha, jiná plocha, k. ú. Hrabová, obec Ostrava, v 

majetkové evidenci města veden pod inventárním č. 110067 v hodnotě 59 476,- Kč, 

- pozemek parc. č. 233/48, ostatní plocha, jiná plocha,  k. ú. Hrabová, obec Ostrava, v 

majetkové evidenci města veden pod inventárním č. 110068 v hodnotě 51 237,- Kč, 

- pozemek parc. č. 233/49, ostatní plocha, jiná plocha, k. ú. Hrabová, obec Ostrava,  v 

majetkové evidenci města veden pod inventárním č. 110069 v hodnotě 40 163,- Kč, 

- pozemek parc.č. 233/50, ostatní plocha, jiná plocha, k.ú. Hrabová, obec Ostrava, v majetkové 

evidenci města veden pod inventárním č. 110070 v hodnotě 151 169,- Kč, 

- pozemek parc. č.  233/51, ostatní plocha,  jiná plocha,  k.ú.  Hrabová,  obec  Ostrava, v 

majetkové  evidenci 

města veden pod inventárním č. 110071 v hodnotě  40 051,- Kč, 

- pozemek parc.č. 233/72, ostatní plocha, jiná plocha, k.ú. Hrabová, obec Ostrava, v majetkové 

evidenci města veden pod inventárním č. 110072 v hodnotě 7 809,- Kč   

 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

označit majetek uvedený v bodě 1) tohoto usnesení jako majetek svěřený městskému obvodu 

Hrabová dle  ust. čl. 9 odst 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 14/2013, 

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 Hrabová  

 

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 31.10.2014 

 vedoucí odboru majetkového 

  
4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Jiřímu Hrabinovi 

předložit návrh dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 
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 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 10.09.2014 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 80 
Návrh na svěření nemovitých věcí městskému obvodu Slezská Ostrava 
  
Usnesení číslo: 10710/RM1014/138 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1014 02260/14 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

vyhradit si rozhodnutí označit níže uvedený majetek jakožto majetek svěřený městskému 

obvodu Slezská Ostrava dle ust. čl. 9 odst. 1 písm. b) OZV č. 14/2013, Statut města Ostravy, a 

to stavby v areálu ZŠ ul. Chrustova ve Slezské Ostravě : 

atletický ovál - povrch zelená antuka 

univerzální hřiště - litý asfalt 

fotbalové hřiště - zatravněná ornice 

skok do dálky - zelená antuka a písek, 

umístěné na pozemcích parc.č. 5038, ost.pl., sport. a rekr.pl. a parc.č. 5039/4, ost.pl., rekr.pl., v 

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

městskému obvodu Slezská Ostrava, 

vedené v majetkové evidenci statutárního města Ostravy pod inv. číslem 69749 v celkové 

pořizovací hodnotě 4. 240.000,- Kč 
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2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

označit majetek uvedený v bodě 1) tohoto usnesení jakožto majetek svěřený městskému 

obvodu Slezská Ostrava dle ust. čl. 9 odst. 1 písm. b) OZV č. 14/2013, Statut města Ostravy  

 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Jiřímu Hrabinovi 

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

 

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 10.09.2014 

 vedoucí odboru majetkového 

  
4) pověřuje 

  
vedoucího odboru majetkového 

k podpisu protokolu na předání věcí nemovitých dle bodu 1) tohoto usnesení za podmínky, že 

zastupitelstvo města rozhodne svěřit nemovité věci městskému obvodu Slezská Ostrava 

 

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 15.09.2014 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 81 
Návrh na uzavření podnájemní smlouvy (k.ú. Moravská Ostrava) 
  
Usnesení číslo: 10711/RM1014/138 

(zn.předkl.) 
08 
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Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně nájemce uzavřít podnájemní smlouvu se společností 

Automaty Kavamat Vending s.r.o. 

se sídlem: Stará Ves nad Ondřejnicí - Košatka, V Kolonii 42, PSČ 739 23, IČO: 278 07 703, 

jejímž předmětem je podnájem části místnosti č. 217 o výměře 0,36 m2 v budově č.p. 635, 

která je součásti pozemku parc.č. 907/3 v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, která je ve 

vlastnictví společnosti CREAM uzavřený investiční fond, a.s., se sídlem: Praha 3 - Žižkov, 

Řehořova 908/4, PSČ 130 00, IČ: 285 45 320,  

za účelem umístění a provozování plně automatického automatu na přípravu teplých nápojů, 

na dobu určitou, a to ode dne účinnosti smlouvy do 31.12.2015, za nájemné ve výši 2.700,- Kč 

ročně + DPH v zákonné výši 

dle přílohy č. 3 předloženého mateiálu 

 

  

 
RM_M 83 
Návrh na uzavření dohody o ukončení pronájmu garážového stání, ul. 
Horní č. 3033/102, Ostrava-Bělský Les. Návrh záměru pronájmu garáže, 
ul. Horní 3033/102, Ostrava-Bělský Les. 
  
Usnesení číslo: 10712/RM1014/138 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

7334/2001/DOP ze dne 21.11.2001 ve znění dodatku č. 1ze dne 26.03.2009, na pronájem  

garážového stání v domě č.p. 3033, ul. Horní č.or. 102, který je součástí pozemku 126/2, k.ú. 

Dubina u Ostravy, Obec Ostrava, s nájemcem 

Petr Jersák, rok narození 1944, bytem Horní č.3033/102, 700 30 Ostrava-Bělský Les, 

skončení nájemního vztahu ke dni 31.08.2014 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

 

  

2) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout garáž o výměře 35,66 m2 v domě č.p. 3033, ul. Horní č.or. 102, 

který je součástí pozemku parc.č. 126/2, k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, lokalita Ostrava-

Bělský Les,  minimální výše měsíčního nájmu 1.050,-Kč + DPH v zákonné výši 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu, 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

 

Strana 136/228  

 

  

 
RM_M 82 
Návrh na uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě k bytu na ul. Horní 
č.3034/104, Ostrava-Bělský Les 
  
Usnesení číslo: 10713/RM1014/138 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně pronajímatele o uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě na pronájem bytu  č.XX v 

domě č.p. 3034, ul. Horní č.or. 104, Ostrava-Bělský Les, který je součástí  pozemku parc.č. 

126/8, k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, s nájemcem 

XXXXXX XXXXXXXX, rok narození XXXX, bytem Horní č. 3034/104, Ostrava-Bělský Les, 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

 

  

 
RM_M 84 
Návrh na záměr města darovat pozemek parc.č. 775/4, k.ú. Kunčice nad 
Ostravicí, obec Ostrava, návrh na záměr města prodat a neprodat 
pozemky v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 10714/RM1014/138 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1014 02483/14 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru města darovat pozemek parc.č. 775/4, k.ú. Kunčice nad Ostravicí, obec 

Ostrava, svěřený městskému obvodu Slezská Ostrava 

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

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru města prodat pozemek parc.č. 402/1, k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, 

svěřený městskému obvodu Slezská Ostrava 

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

 

  

3) doporučuje 

  zastupitelstvu města 

rozhodnout, že město nemá záměr prodat pozemek parc.č. 419, k.ú. Slezská Ostrava, obec 

Ostrava, svěřený městskému obvodu Slezská Ostrava 

 

  

4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Jiřímu Hrabinovi 

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

 

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 10.09.2014 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 85 
Návrh na přijetí daru objektu čerpací stanice splaškových vod a 
uzavření darovací smlouvy se spol. CTP Invest, spol. s r.o. v k.ú. 
Hrabová, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 10715/RM1014/138 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1014 02458/14 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 
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zastupitelstvu města 

rozhodnout o přijetí daru stavebního objektu čerpací stanice splaškových vod ( AWALIFT 5/2) 

včetně technologie o průměru 1,8 m a výšky 2,5 m, který je osazen do betonové jímky o 

rozměrech 4,6m x 3,25 mx 6,97 m a uložen v pozemcích v k.ú. Hrabová, obec Ostrava, a to: 

- parc.č. 253/1 - ostatní plocha, zeleň, 

- parc.č. 253/6 - vodní plocha, vodní nádrž umělá, 

oba pozemky ve vlastnictví statutárního města Ostravy 

a uzavření darovací smlouvy dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

s dárcem 

CTP Invest, spol. s r.o. 

se sídlem Humpolec, Central Trade Park D1 1571, PSČ 396 01 

IČO: 261 66 453 

Stavební objekt byl realizován v rámci stavby “CTPark Ostrava - Hrabová-Infrastruktura, SO 

09 Posílení čerpací stanice splaškových vod”. 

 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Jiřímu Hrabinovi 

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

 

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 10.09.2014 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 86 
Návrh na předání vodohospodářského majetku ve vlastnictví 
statutárního města Ostrava do nájmu společnosti Ostravské vodárny a 
kanalizace a.s.,a záměr pronájmu vodohospodářských staveb 
  
Usnesení číslo: 10716/RM1014/138 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
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1) rozhodla 

  
o předání vodohospodářského majetku ve vlastnictví statutárního města Ostrava v celkové 

pořizovací ceně 3,667.063,87 Kč do nájmu společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s., a 

to:  

I. Dokončená Investiční akce statutárního města Ostravy v pořizovací ceně 1,171.581,87 Kč 

• Splašková kanalizace DN 300 v celkové délce 195 m včetně 8 kusů revizních šachtic DN 

1000 s poklopy BEGU DN 400 a vodovodní řad DN 100 v celkové délce 92,2 m a DN 80 

v celkové délce 76 m včetně 3 kusů hydrantů, uložených v pozemcích parc.č. 461, parc.č. 

462/1, parc.č. 462/2, parc.č. 462/17, parc.č.875, všechny  v k.ú. Lhotka u Ostravy, obec 

Ostrava. Stavby kolaudovány kolaudačním souhlasem č. 41/14/VH/K ze dne 31.3.2014, 

rozhodnutím č. 670/12/VH ze dne  1.8.2012 a vybudovány v rámci investiční akce 

“Komunikace - napojení Pod Vysílačem, splašková kanalizace, vodovod” ORG 3105, v 

celkové pořizovací ceně 1,171.581,87 Kč. 

II. Dlohoudobý hmotný majetek v celkové pořizovací ceně 2,495.482,00Kč, 

   který statutární město Ostrava nabylo: 

• Darovací smlouvou e.č.1496/2014/MJ ze dne 5.6.2014, vodovodní řad DN 100 a DN 80 v 

celkové délce 799,30 m,  uložený v pozemcích parc.č. 1320/1, parc.č. 1323/3, parc.č. 

1316/2, parc.č. 1316/1, parc.č. 1330/5, parc.č. 1315/5, parc.č. 1315/1, parc.č. 1308, parc.č. 

2584/6 v k.ú. Hrabová, obec Ostrava. Stavba kolaudována kolaudačním souhlasem č. 

13/10/VH ze dne 2. 2. 2010 a vybudována v rámci stavby “Inženýrské sítě pro rodinné 

domy na parc.č.1315/5 a 1320, vodovodní řady”, v pořiz. ceně 1,212.092,00 Kč. 

  

• Darovací smlouvou e.č.1587/2014/MJ ze dne 19.6.2014, vodovodní řad DN 150 v 

celkové délce 219,6 m včetně 2 ks podzemního hydrantu, uložený v pozemcích parc.č. 

382/2, parc.č. 4/2, parc.č. 382/16, parc.č.382/1, parc.č. 382/15, parc.č. 13/1, parc.č. 13/9, 

parc.č.520//2, parc.č. 5/3, parc.č. 5/4 v k.ú. Kunčice nad Ostravicí, obec Ostrava. Stavba 

kolaudována  kolaudačním souhlasem č. 145/13/VH/K ze dne 20.12.2013 a vybudována v 

rámci stavby “Česká pošta - Depo Ostrava 72, ul. Frýdecká, Ostrava - Kunčice, 

prodloužení vodovodního řadu”, v  pořizovací ceně 783.390,00 Kč. 

  

• Darovací smlouvou e.č.1759/2014/MJ ze dne 1.7.2014, vodovodní  řad DN 150 v celkové 

délce 112 m, uložený  v pozemcích parc.č. 2081/5,  parc.č. 1940/2, parc.č. 1941/1, parc.č. 

1941/2, parc.č. 1941/3, parc.č. 1941/4, parc.č. 1941/31, parc.č. 1945/17, v k.ú. 

Hošťálkovice, obec Ostrava 

• a splašková kanalizace DN 300 v celkové délce 116,48 m, uložená v pozemcích parc.č. 

2081/5, parc.č. 1940/2, parc.č. 1941/1, parc.č. 1941/2, parc.č.1941/3, parc.č. 1941/4, 

parc.č. 1945/31, parc.č. 1945/17, v k.ú. Hošťálkovice, obec Ostrava. Obě stavby 

kolaudovány kolaudačním souhlasem č. 46/14/VH/K ze dne 14.4.2014 a vybudovány v 
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rámci stavby “Prodloužení vodovodního řadu a splaškové kanalizace”, v celkové 

pořizovací ceně 500.000,00 Kč. 

 

  

2) rozhodla 

  
o záměru statutárního města Ostravy pronajmout vodohospodářské stavby a zároveň si 

vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit:  

Jedná se o tyto stavby: 

- Vodovodní řad DN 110, DN 80, DN 63 v celkové délce 408,17 m, uložený v pozemcích 

parc.č.3181/2,    parc.č.3181/20, parc.č.2665/42, parc.č.2665/5, parc.č.2665/43, parc.č.2665/23, 

v k.ú. Polanka nad Odrou,  obec Ostrava. Stavba kolaudována kolaudačním souhlasem 

č.68/13/VH/K ze dne 29.7.2013. 

-Splašková  kanalizace  DN 300  v  celkové  délce  193,49 m,  vodovod DN 80 v celkové délce 

203,15 m, uložených v pozemcích parc.č.493/1, parc.č.493/28, parc.č.493/29, parc.č.493/5, 

parc.č.875, vše v k.ú.lhotka u Ostravy, obec Ostrava. Stavby jsou kolaudovány kolaudačními 

souhlasy č.136/13/VH/K ze dne 10.12.2013 - splašková kanalizace,  č.119/13/VH/K ze dne 

15.11.2013 - vodovod. 

-  Přípojka  elektrické  energie  NN 0,4kW  včetně  elektroměrného  pilíře  v  délce  105 m  v  

čerpací stanici odpadních vod Lhotka, uložená na pozemcích parc.č.887/3, parc.č.737/8, 

parc.č.737/9, vše v k.ú. Lhotka u Ostravy,obec Ostrava. Stavba byla vybudována na základě 

územního rozhodnutí č. 25/2013 ze dne  20.8.2013.  

 

  

3) zmocňuje 

  
vedoucího odboru majetkového 

k podepsání předávacích protokolů dle  bodu 1)  tohoto usnesení 

 

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 27.08.2014 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 87 
Návrh na záměr města vložit majetek statutárního města Ostravy do 
základního kapitálu Dopravního podniku Ostrava a.s. 

(zn.předkl.) 
08 
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Usnesení číslo: 10717/RM1014/138 
  
k materiálu č. BJ1014 02372/14 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města  

rozhodnout, že město má záměr vložit níže uvedený majetek statutárního města Ostravy 

do základního kapitálu společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s., se sídlem Poděbradova 

494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 619 74 757 formou nepeněžítého vkladu, a to: 

pozemek parc. č. 1140/9 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, jehož součastí je budovu bez 

čp./če - doprava v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava,,                 

trolejové vedení Františkov I. etapa na pozemcích parc. č. 5596/14 – ostatní plocha, ostatní 

komunikace a parc. č. 5597 – ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Slezská Ostrava, obec 

Ostrava, 

čerpací stanice, DPO, a. s. na pozemku parc. č. 2422/1 – zastavěná plocha a nádvoří,  společný 

dvůr  v  k. ú. Martinov  ve  Slezsku, obec Ostrava 

                                                                                                                     

vlečka do ÚD Martinov trať na pozemcích parc. č. 2425/1 – ostatní plocha, dobývací prostor, 

parc. č. 2425/21 – ostatní plocha, dobývací prostor parc. č. 2425/28 – ostatní plocha, dobývací 

prostor, parc. č. 2425/29 – ostatní plocha, dobývací prostor, parc. č. 2425/30 – ostatní plocha, 

dobývací prostor, parc. č. 2426/3 – ostatní plocha, dobývací prostor, parc. č. 2426/5 – ostatní 

plocha, dobývací prostor a parc. č. 4431/18 – ostatní plocha, dráha v k. ú. Martinov ve Slezsku, 

obec Ostrava, 

tramvajová trať 1. máje na pozemcích parc. č. 3623/1 – ostatní plocha, silnice a parc. č. 3636/3 

– ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava a na pozemcích 

parc. č. 999 – ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 1000 – ostatní plocha, ostatní 

komunikace, parc. č. 1237/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 1244/1 – ostatní 

plocha, ostatní komunikace, parc. č. 1245/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace a parc. č. 

1246 – ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Vítkovice, obec 

Ostrava,                                                                              

  

kolejové křižovatky (v úseku Průmyslová – Ruská) na pozemku parc. č. 1245/1 – ostatní 

plocha, ostatní komunikace v k. ú. Vítkovice, obec 
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Ostrava                                                            

  

trolejové vedení 1. máje na pozemku parc. č. 3623/1 – ostatní plocha, silnice v k. ú. Moravská 

Ostrava, obec Ostrava a na pozemcích parc. č. 972/5 – zastavěná plocha a nádvoří, společný 

dvůr, parc. č. 973/38 – ostatní plocha, manipulační plocha, parc. č. 999 – ostatní plocha, ostatní 

komunikace, parc. č. 1000 – ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 1237/1 – ostatní 

plocha, ostatní komunikace, parc. č. 1244/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 

1245/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace a parc. č. 1246 – ostatní plocha, ostatní 

komunikace v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava. 

  

                                                                                               

nástupní ostrůvky tramvajové (Mírové nám.) na pozemku parc. č. 1237/1 – ostatní plocha, 

ostatní komunikace v k. ú. Vítkovice, obec 

Ostrava                                                                               

  

tramvajová trať 1. máje – Mírové náměstí – Mariánské náměstí na pozemcích p. p. č. 751/10 – 

ostatní plocha, dráha, p. p. č. 751/12 – ostatní plocha, silnice, p. p. č. 756/12 – ostatní plocha, 

ostatní komunikace, p. p. č. 756/19 – ostatní plocha, dráha, p. p. č. 790/1 – ostatní plocha, 

ostatní komunikace, p. p. č. 790/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace a p. p. č. 1103 – ostatní 

plocha, silnice v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava,  

  

ostrůvky pro tram. dopr. 28. října (Mariánské nám.) na pozemku p. p. č. 751/10 – ostatní 

plocha, dráha v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava,  

tramvajové ostrůvky na Ruské před Arénou na pozemku p. p. č. 455/73 – ostatní plocha, 

ostatní komunikace, p. p. č. 455/170 – ostatní plocha, ostatní komunikace, p. p. č. 455/171 – 

ostatní plocha, dráha, p. p. č. 455/172 – ostatní plocha, dráha, p. p. č. 455/175 – ostatní plocha, 

dráha, p. p. č. 736/3 – ostatní plocha, zeleň, p. p. č. 3002 – ostatní plocha, silnice v k. ú. Zábřeh 

nad Odrou, obec Ostrava,   

                                                                

trakční stožáry Sokolská (ul. Sokolská od křižovatek Sokolské s třídou 28. října a ulicí 30. 

dubna) na pozemku parc. č. 941/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 3506/1 – 
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ostatní plocha, ostatní komunikace a parc. č. 3515/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace v k. 

ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava,  

               

dešťová kanalizace odvod. tram. trati, HM Interspar na pozemku parc. č. 110/98 – ostatní 

plocha, zeleň v k. ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava,                                                              

                                                                    

pozemek parc.č. 4134/12, zastavěna plocha a nádvoří  v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava.   

                                                  

                                   

                                      

nově označený pozemek  parc.č. 4155/10 o výměře 3.374 m2 a   

nově označený pozemek parc.č. 4155/9 o výměře 38 m2,                      

oba pozemky vzniknou oddělením z pozemku parc.č. 4155/3 v k.ú. Slezská Ostrava, obec 

Ostrava, dle geometrického plánu č. 3691-72/2014 ze dne 15.5.2014 

          

      

pozemek parc.č. 4168/4   v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, 

pozemek parc.č. 4168/15 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava,        

pozemek parc.č. 4168/16  v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava,  

pozemek parc.č. 4168/17 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava,          

pozemek parc.č. 4168/27 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, 

pozemek parc.č. 4168/28 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, 

pozemek parc.č. 4168/29 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, 

pozemek parc.č. 4168/30 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava,         

pozemek parc.č. 4168/31 v k.ú. Slezeská Ostrava, obec Ostrava,  

pozemek parc.č. 4168/32 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, 

pozemek parc.č. 4168/33 v k.ú.Slezská Ostrava, obec Ostrava, 

pozemek parc.č. 4168/34 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava,          

pozemek parc.č. 4168/35 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, 

nově označený pozemek parc.č. 4168/38 o výměře 5 893 m2, který vznikne oddělením z 

pozemku parc.č. 4168/1 v k.ú.´Slezská Ostrava, obec Ostrava, dle geometrického plánu č. 

3691-72/2014 ze dne 15.5.2014, 

         

nově označený pozemek parc.č. 4168/40 o výměře 7.123 m2 a    

nově označený pozemek parc.č. 4168/41 o výměře 5.123 m2, 

oba pozemky vzniknou oddělením z pozemku parc.č. 4168/2 v k.ú. Slezská Ostrava, obec 

Ostrava, dle geometrického plánu č. 3691-72/2014 ze dne 15.5.2014. 
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a zároveň doporučuje zastupitelstvu města vyhradit si právo kdykoliv tento záměr zrušit 

                                                                                

 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Jiřímu Hrabinovi 

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

 

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 10.09.2014 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 88 
Návrh na vyřazení přebytečného movitého majetku z výpůjčky HZS 
MSK a zajištění prodeje formou e-aukce 
  
Usnesení číslo: 10718/RM1014/138 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o přebytečnosti movitého majetku ve vlastnictví statutárního města Ostravy, a to: 

a)   osobní vozidlo značky Škoda Superb 2.5 TDi STBDGX01FA5, RZV 5T3 7100, rok 

výroby 2003, VIN TMBCG63U149060227, i.č. 68528, evidenční číslo 63410200033, 

b)  osobní vozidlo značky Škoda Superb 2.5 TDi STBDGX01FA5, RZV 2T6 7111, rok 

výroby 2003, VIN TMBCG63U149060266, i.č. 68527, evidenční číslo 63410200032, 

vypůjčeného na základě Smlouvy o výpůjčce ev.č. 1654/2003/MJ ze dne 31.12.2003 České 

republice -Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, se sídlem Výškovická 40, 700 

30 Ostrava -Zábřeh, IČO 70884561 
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2) rozhodla 

  
-  o vyřazení movitého majetku specifikovaného v bodě 1) tohoto usnesení ze Smlouvy o 

výpůjčce ev.č. 1654/2003/MJ ze dne 31.12.2003 

- o prodeji movitého majetku specifikovaného v bodě 1) tohoto usnesení formou e-aukce 

 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru hospodářské správy 

1) převzít movitý majetek dle bodu 1) tohoto usnesení   

2) zajistit všechny úkony související s realizací prodeje movitého majetku dle bodu 1) tohoto 

usnesení formou e-aukce 

 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 31.08.2014 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 15.10.2014 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
4) pověřuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy 

k podpisu protokolu na převzetí movitého majetku dle bodu 1) tohoto usnesení 

 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 31.08.2014 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

RM_M 89 
Návrh na doplnění usnesení ZM č. 2606/ZM1014/33 ze dne 25.6.2014, 

(zn.předkl.) 
08 
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návrh na záměr města prodat pozemky v k.ú. Moravská Ostrava (ul. 
Červeného kříže) 
  
Usnesení číslo: 10719/RM1014/138 
  
k materiálu č. BJ1014 02350/14 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města  

změnit usnesení zastupitelstva města č. 2606/ZM1014/33 ze dne 25.6.2014 v bodě 1), kterým 

rozhodlo o záměru města prodat 

pozemek parc. č. 4131/1 

pozemek parc. č. 4131/2 

pozemek parc. č. 4131/3 

pozemek parc. č. 4131/4  

v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu Moravská Ostrava a 

Přívoz 

tak, že se text: “a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit” mění za text tohoto 

znění: “Předmětem prodeje budou uvedené pozemky jednotlivě. Dále si město vyhrazuje právo 

tento záměr prodeje kteréhokoliv z těchto pozemků kdykoliv zrušit”. 

 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru města prodat pozemky, a to: 

Pozemek parc. č. 2620/54 

Pozemek parc. č. 2620/104 

Pozemek parc. č. 2620/105 

Pozemek parc. č. 2620/106 

Pozemek parc. č. 2620/107 

Pozemek parc. č. 2620/108 

Pozemek parc. č. 2620/109 

Pozemek parc. č. 2620/110 

Pozemek parc. č. 2620/111 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

 

Strana 147/228  

Pozemek parc. č. 2620/125 

v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu Moravská Ostrava a 

Přívoz 

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

  

 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Jiřímu Hrabinovi 

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

 

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 10.09.2014 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 90 
Návrh na zmocnění společnosti 3E PROJEKT, a.s., k odstranění části 
stavby veřejného osvětlení a vodovodu 
  
Usnesení číslo: 10720/RM1014/138 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně zmocnitele o uzavření “Dohody o plné moci” dle přílohy č.5 předloženého materiálu 

pro žadatele - zmocněnce 

3E PROJEKT, a.s. 

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

IČO: 253 89 092 

k zastupování zmocnitele, aby v rámci realizace stavby “Obchodní centrum ODRA - 1.etapa” 

jeho jménem:  
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1) učinil podání u příslušného stavebního úřadu o vydání vodoprávního rozhodnutí o povolení 

odstranění části stavby veřejného vodovodu DN 100 v celkové délce  cca 188 m, který je 

uložen v pozemcích  parc.č. 740/109, 740/110,740/68 a 740/4 v k.ú. Výškovice u Ostravy, 

obec Ostrava, 

2) ve správním řízení ve věci uvedené v odst. 1)  jednal a činil veškeré nezbytné právní úkony, 

včetně přijímání všech písemností a podání opravného prostředku, 

3) provedl následně na vlastní náklady odstranění části stavby veřejného vodovodu, a to 

odstranění 3 kusů hydrantů a litinového potrubí DN 100 délky cca 36 m a potrubí z PVC  DN 

100 délky  cca 152 m uloženého v pozemcích parc.č.740/109, 740/110, 740/68 a 740/4 vše v 

k.ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava, včetně demontování povrchových znaků a uvedení 

pozemků do původního stavu, a to v rozsahu projektové dokumentace, za dodržení podmínek 

příslušného pravomocného rozhodnutí o povolení odstranění stavby a za dodržení podmínek 

stanovených správcem veřejného vodovodu společností Ostravské vodárny a kanalizace a.s. 

 

  

2) rozhodla 

  
na straně zmocnitele o uzavření “Dohody o plné moci” dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

pro žadatele - zmocněnce 

3E PROJEKT, a.s. 

se sídlem Ostrava - Hrabůvka, Mjr. Nováka 1490/14, PSČ 700 300 

IČO: 253 89 092 

k zastupování zmocnitele, aby v rámci realizace stavby “Obchodní centrum ODRA - 1.etapa” 

jeho jménem: 

1) učinil podání u příslušného stavebního úřadu o vydání rozhodnutí o povolení odstranění 

části stavby veřejného osvětlení, a to odstranění 30 světlených míst (výložníkových stožárů a 

nástěnných svítidel) a vedení veřejného osvětlení, umístěných na pozemcích parc.č. 740/42, 

740/68, 740/43, 740/44, 740/110, 740/47 a 740/4 vše v k.ú. Výškovice u Ostravy, obec 

Ostrava, 

2) ve správním řízení ve věci uvedené v odst. 1) jednal a činil veškeré nezbytné právní úkony, 

včetně přijímání všech písemností a podání opravného prostředku, 

3) provedl následně na vlastní náklady odstranění části stavby veřejného osvětlení, a to 

odstranění 30 světelných míst (výložníkových stožárů a nástěnných svítidel) a vedení 
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veřejného osvětlení, umístěných na pozemcích parc.č. 740/42, 740/68, 740/43, 740/44, 

740/110, 740/47 a 740/4 vše v k.ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava, včetně demontování 

povrchových znaků a uvedení pozemků do původního stavu, a to v rozsahu schválené 

projektové dokumentace, za dodržení podmínek příslušného pravomocného rozhodnutí o 

povolení odstranění stavby a za dodržení podmínek stanovených správcem veřejného osvětlení 

společností Ostravské komunikace, a.s. 

 

  

 
RM_M 110 
Návrh na záměr města nepronajmout a neprodat část nemovité věci v k. 
ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 10721/RM1014/138 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1014 02427/14 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  že nemá záměr pronajmout část pozemku parc. č. 515/1 - lesní pozemek o výměře 2300 m2 v 

k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 1 předloženého 

materiálu 

 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout, že nemá záměr prodat část pozemku parc. č. 515/1 - lesní pozemek o výměře 2300 

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

předloženého materiálu  

 

  

3) ukládá 

  náměstkovi primátora Ing. Jiřímu Hrabinovi 

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

 

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 10.09.2014 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 111 
Návrh na uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě (k.ú. Frýdlant nad 

(zn.předkl.) 
08 
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Ostravicí) a uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových 
prostor (k.ú. Přívoz) 
  
Usnesení číslo: 10722/RM1014/138 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít dodatek č. 1 k “Nájemní smlouvě” ev.č. 1356/2013/MJ ze dne 

19.4.2013 s organizací 

Náš svět, příspěvková organizace, 

se sídlem: Pržno 239, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, IČO: 00847046, 

jejímž předmětem je pronájem nemovitostí v k.ú. Frýdlant nad Ostravicí, obec Frýdlant nad 

Ostravicí, a to pozemků 

parc.č. 2925 zas. plocha a nádvoří, jehož součástí je budova ev.č. 164 

parc.č. 2926 zahrada, 

včetně všech součástí a příslušenství, a to žumpy včetně přípojky, vodovodní přípojky, 

komunikace, osvětlení zahrady a souboru drobných zahradních staveb, vše na pozemku parc.č. 

2926, v k.ú. Frýdlant nad Ostravicí, kterým se mění doba nájmu z doby určité ”do 30.9.2014” 

na dobu určitou “do 31.8.2015” 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu   

 

  

2) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít dodatek č. 2 ke “Smlouvě o nájmu nebytových prostor” ev.č. 

3215/2008/MJ ze dne 23.12.2008, ve znění “Dodatku č. 1” ze dne 13.1.2011, se spolkem 

Krizové centrum Ostrava, o.s., 

se sídlem: Nádražní 196, Ostrava 702 00, IČO: 22735283,  

jejímž předmětem je pronájem části pozemku p.č.st. 623, jehož součástí je budova s č.p. 365, a 

to místností v 1. a 2. podlaží o celkové výměře 308,16 m2, k.ú. Přívoz, obec Ostrava,  

kterým se mění výpovědní lhůta bez udání důvodu ze strany pronajímatele i nájemce z původní 

“3 měsíční” na “6 měsíční”  

dle přílohy č. 8 předloženého materiálu   

 

  

 
RM_M 112 (zn.předkl.) 
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Návrh na záměr města změnit nájemní smlouvu ev. č. 3051/2013/MJ, 
návrh na záměr města pronajmout část pozemku parc. č. 1503/43 v k. ú. 
Poruba-sever, obec Ostrava, návrh na záměr města nepronajmout část 
pozemku parc. č. 4246/13 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava a 
pozemky v k. ú. Hošťálkovice, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 10723/RM1014/138 

08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru města změnit nájemní smlouvu ev. č. 3051/2013/MJ ze dne 14.12.2013 na pronájem 

části pozemku p. p. č. 306/1 - ovocný sad o výměře 117 m2 v k. ú. Muglinov, obec Ostrava. 

Změnou nájemní smlouvy dojde ke změně v: 

- čl. II. Předmět a účel nájmu, a to ke změně, kdy účel nájmu se mění z vybudování 7 

vodovodních přípojek a vybudování 7 připojení sjezdů a nájezdů z/na místní komunikaci III. 

třídy (ul. U Sídliště) včetně odvodňovacích žlabů v rámci stavby “Obytný soubor Podolí - IVb. 

etapa 6ŘRD + BD” na 

vybudování 8 vodovodních přípojek a vybudování 8 připojení sjezdů a nájezdů z/na místní 

komunikaci III. třídy (ul. U Sídliště) včetně odvodňovacích žlabů v rámci stavby “Obytný 

soubor Podolí - IVb. ETAPA 6ŘRS + 2ŘRD”. 

- čl. IV. Doba a skončení nájmu, a to ke změně doby nájmu do 31.12.2016 

 a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit. 

 

  

2) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout pozemek parc. č. 1503/150 - ostatní plocha, ostatní komunikace o 

výměře 2932 m2, který vznikne z části pozemku parc. č. 1503/1 - ostatní plocha, ostatní 

komunikace v k. ú. Poruba - sever, obec Ostrava, dle zákresu ve snímku, který je součástí 

přílohy č. 2 předloženého materiálu 

za podmínky, že se statutární město Ostrava stane vlastníkem pozemku 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

 

  

3) rozhodla 

  
že nemá záměr pronajmout část pozemku parc. č. 4246/13 - ostatní plocha, ostatní komunikace 
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o výměře 2 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, dle zákresu ve snímku, který je 

součástí přílohy č. 3 předloženého materiálu 

 

  

4) rozhodla 

  
že nemá záměr pronajmout pozemky v k. ú. Hošťálkovice, obec Ostrava, a to: 

- parc. č. 1177/5 - zastavěná plocha a nádvoří 

- parc. č. 1187 - trvalý travní porost, 

dle zákresu ve snímku, který je součástí přílohy č. 4 předloženého materiálu 

 

  

 
RM_M 113 
Návrh na souhlas s pořádáním akce “Sportovci CISO občanům 
Ostravy”, návrh na souhlas s užívání veřejného prostranství a pozemků 
pro volby 2014 
  
Usnesení číslo: 10724/RM1014/138 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s pořádáním akce Sportovci CISO občanům Ostravy a akce Městského svazu orientačních 

sportů na pozemcích v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, a to: 

- parc. č. 244/14 - ostatní plocha, jiná plocha 

- parc. č. 244/35 - ostatní plocha, jiná plocha 

- parc. č. 244/36 - ostatní plocha, jiná plocha 

- parc. č. 276/10 - ostatní plocha, jiná plocha 

- parc. č. 3380/1 - ostatní plocha, manipulační plocha 

- parc. č. 3380/13 - ostatní plocha, manipulační plocha 

- parc. č. 3380/27 - ostatní plocha, manipulační plocha 

- parc. č. 3457/1 - ostatní plocha, neplodná půda 

- parc. č. 3457/3 - zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště 

- parc. č. 3457/14 - ostatní plocha, neplodná půda 

- parc. č. 3459/2 - zastavěná pocha a nádvoří, zbořeniště 

- parc. č. 3463/1 - ostatní plocha, jiná plocha 

- parc. č. 3463/3 - ostatní plocha, jiná plocha 

- parc. č. 4240/24 - ostatní plocha, jiná plocha 

- parc. č. 4246/10 - ostatní plocha, ostatní komunikace 
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- parc. č. 4246/13 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

- parc. č. 4246/25 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

- parc. č. 4246/27 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

- parc. č. 4246/28 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

- parc. č. 4246/29 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

- parc. č. 4246/38 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

- parc. č. 4246/39 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

- parc. č. 4246/41 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

- parc. č. 4246/45 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

pro Centrum individuálních sportů Ostrava, se sídlem náměstí Svatopluka Čecha 10, 702 00 

Ostrava - Přívoz 

dne 11.9.2014 v době od 9.00 do 14.00 hodin 

 

  

2) souhlasí 

  
s užíváním veřejného prostranství, pozemku parc. č. 436 - zastavěná plocha a nádvoří, 

zbořenište v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

pro Evu Chytkovou - EPONA, s místem podnikání Tyršova 1795/25, 702 00 Ostrava - 

Moravská Ostrava, IČO 145 67 113 

v období od 15.9.2014 do 12.10.2014 

za účelem umístění 2 ks mobilních výlepových ploch pro komunální a senátní volby 2014 

dle zákresu ve snímcích, které jsou součástí přílohy č. 2 předloženého materiálu 

 

  

3) souhlasí 

  
s užíváním veřejného prostranství, pozemku parc. č. 980/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

pro Evu Chytkovou - EPONA, s místem podnikání Tyršova 1795/25, 702 00 Ostrava - 
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Moravská Ostrava, IČO 145 67 113 

v období od 15.9.2014 do 12.10.2014 

za účelem umístění mobilní plakátovací plochy (3 ks tabule 183 x 137 cm) pro komunální a 

senátní volby 

dle zákresu ve snímku, který je součástí přílohy č. 3 předloženého materiálu 

 

  

4) souhlasí 

  
s užíváním pozemku parc. č. 4246/13 - ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Moravská 

Ostrava, obec Ostrava 

pro Občanskou demokratickou stranu, Oblastní sdružení Ostrava, se sídlem Sokolská třída 

1204/8, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO 161 92 656 

v období od 1.9.2014 do 11.10.2014 

za účelem umístění 2 ks reklamních panelů typu “A” v rámci volební kampaně 

dle zákresu ve snímku, který je součástí přílohy č. 4 předloženého materiálu 

 

  

5) souhlasí 

  
s užíváním pozemku parc. č. 4246/13 - ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Moravská 

Ostrava, obec Ostrava 

pro SeePOINT družstvo, se sídlem Fryčovice 714, PSČ 739 45, IČO 278 43 122 

v období od 1.9.2014 do 15.10.2014 

za účelem umístění reklamního zařízení - propagace strany ČSSD při komunálních volbách 
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dle zákresu ve snímku, který je součástí přílohy č. 5 předloženého materiálu 

 

  

 
RM_M 114 
Návrh koupit pozemek v k.ú. Nová Plesná, obec Ostrava (ul. Na Milířích) 
  
Usnesení číslo: 10725/RM1014/138 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1014 02470/14 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o koupi pozemku parc.č. 169/3, ost. plocha, ost. komunikace v k.ú. Nová Plesná, 

obec Ostrava o výměře 43 m2, který vznikne oddělením části pozemku parc.č. 169/2 na 

základě geometrického plánu č. 280-519/2014 ze dne 21.2.2014,  

ve vlastnictví ZXXXXX KXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XX XXXXXXXX 

XXXXXXXX XXX XX OstravaXXXXXXX 

za kupní cenu ve výši 46.500,-Kč 

a o uzavření kupní smlouvy dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

vyhradit si rozhodnutí označit pozemek 169/3, ost. plocha, ost. komunikace v k.ú. Nová 

Plesná, obec Ostrava, který vznikne oddělením části pozemku parc.č. 169/2 na základě 

geometrického plánu č. 280-519/2014 ze dne 21.2.2014, jakožto majetek svěřený městskému 

obvodu Plesná, dle čl. 9 odst. (1), písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města 

Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, 
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za podmínky, že tento pozemek statutární město Ostrava nabude do svého vlastnictví 

 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

označit pozemek parc.č. 169/3, ost. plocha, ost. komunikace v k.ú. Nová Plesná, obec Ostrava, 

který vznikne oddělením části pozemku parc.č. 169/2 na základě geometrického plánu č. 280-

519/2014 ze dne 21.2.2014, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Plesná, 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 tento pozemek statutární město Ostrava nabude do svého vlastnictví 

 

  

4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Jiřímu Hrabinovi 

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

 

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 10.09.2014 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 115 
Návrh směnit pozemky v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava, ul. Za 
Humny 
  
Usnesení číslo: 10726/RM1014/138 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1014 02441/14 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 
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rozhodnout o směně pozemků v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava, a to: 

parc.č. 195/3, ost. plocha, jiná plocha o výměře 23 m2 

parc.č. 195/4 ost. plocha, jiná plocha o výměře 6 m2, 

které vzniknou oddělením částí původního pozemku parc.č. 195/1, 

parc.č. 194/2, ost. plocha, jiná plocha o výměře 11 m2, který vznikne oddělením části 

původního pozemku parc.č. 194, 

vše na základě geometrického plánu pro rozdělení pozemků č. 2891-34/2013 ze dne 9.5.2013, 

který je přílohou č. 1/3 předloženého materiálu 

ve vlastnictví  statutárního města Ostrava, svěřeno městskému obvodu Polanka nad Odrou 

za 

parc.č. 176/3, travní porost o výměře 31 m2, který vznikne oddělením části původního 

pozemku parc.č. 176,  

parc.č. 182/3, zahrada o výměře 25 m2 

parc.č. 182/4, zahrada o výměře 9 m2, 

které vzniknou oddělením částí původního pozemku parc.č. 182/1, 

vše na základě geometrického plánu č. 2891-34/2013 ze dne 9.5.2013, který je přílohou č. 1/3 

předloženého materiálu 

ve vlastnictví: Ing. DXXXXXXX KXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XX XXXXXX 

XXXXXXX XXX XX Ostrava-Polanka nad Odrou 

a o uzavření směnné smlouvy dle přílohy č.3 předloženého materiálu 

 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Jiřímu Hrabinovi 

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

 

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 10.09.2014 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 116 
”Žádost o uznání vlastnictví pozemku, výzva k nápravě vlastnického 

(zn.předkl.) 
08 
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práva” - část pozemku parc.č. 3828/1 v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 10727/RM1014/138 
  
k materiálu č. BJ1014 02401/14 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
žádost XXXXXXXXX XXXXXX, bydliště XXXXXXXX XXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXX XXXX a manželů XXXXXX X XXXXX XXXXXXXXXXXX, 

bydliště  XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXX “o uznání vlastnictví 

pozemku, výzva k nápravě vlastnického práva”, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu, 

týkající se části pozemku parc.č. 3828/1, ost. plocha, ost. komunikace v k.ú. Stará Bělá, obec 

Ostrava  

 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

nevyhovět žádosti XXXXXXXXX XXXXXX, bydliště  XXXXXXXX XXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXX XXXX a XXXXXXX XXXXXX X XXXXX XXXXXXXXXXXXX 

bydliště XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXX “o uznání vlastnictví 

pozemku, výzva k nápravě vlastnického práva”, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu, 

týkající se části pozemku parc.č. 3828/1, ost. plocha, ost. komunikace v k.ú. Stará Bělá, obec 

Ostrava s tím, že statutární město Ostrava je oprávněným vlastníkem celého výše uvedeného 

pozemku   

 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Jiřímu Hrabinovi 

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

návrh dle bodu 2) tohoto usnesení 
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 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala,  

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 119 
Návrh na přijetí budoucího daru jednotné kanalizace v k.ú. Krásné Pole, 
obec Ostrava a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě darovací a smluv 
o zřízení služebnosti s budoucími dárci a vlastníky fyzickými osobami 
  
Usnesení číslo: 10728/RM1014/138 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1014 02428/14 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o přijetí budoucího daru   

jednotné kanalizace DN 300 z korugovaného potrubí PVC v předpokládané délce 350 m, která  

bude v pozemcích v k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava: 

- parc.č. 1195/6 - orná půda, 

- parc.č. 1195/8 - orná půda, 

- parc.č. 1195/10 - orná půda, 

- parc.č. 1195/12 - orná půda, 

- parc.č. 1195/14 - orná půda, 

- parc.č. 1195/16 - orná půda, 

- parc.č. 1195/18 - orná půda, 

- parc.č. 1195/20 - orná půda, 

- parc.č. 1195/21 - orná půda, 

- parc.č. 1195/22 - orná půda, 

- parc.č. 1205/1 - orná půd, 

- parc.č. 2274 - orná půda a  parc.č. 1850/132 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě darovací dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

s budoucími dárci 

manželé 

XXXX XXX XXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXX 

XXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXX 

 bydliště  XXXXXXXX XXXXXXXX XXX, Ostrava - XXXXXX XXXX, PSČ 725 26 

manželé 

XXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXX 

XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXX 

 bydliště XXXXXXXX XXXXXXXX XXX, Ostrava - XXXXXX XXXX, PSČ 725 26 
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manželé 

XXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXX 

XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXX 

 bydliště XXXXXXXX XXXXXXXX XXX, Ostrava - XXXXXX XXXX, PSČ 725 26 

manželé 

XXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXX 

XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXX 

 bydliště XXXXXXXX XXXXXXXX XXX, Ostrava - XXXXXX XXXX, PSČ 725 26 

manželé 

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXX 

XXXXX XXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXX  

bydliště XXXXXXXX XXXXXXXX XXX, Ostrava - XXXXXX XXXX, PSČ 725 26 

XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXX  

bydliště XXXXXXXX XXXXXXXX XXX, Ostrava - XXXXXX XXle, PSČ 725 26 

XXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXX,  

bydliště XXXXXXXX XXXXXXXX XXX, Ostrava - XXXXXX XXXX, PSČ 725 26 

XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXX 

 bydliště  XXXXXXXXX XXXXXXX Ostrava - XXXXXX, PSČ 702 00 

Stavební objekt bude realizován v rámci stavby “Inženýrské sítě pro stavbu 9 RD - jednotná 

kanalizace v ul. Jaromíra Richtera” 

  

 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

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

služebnosti dle přílohy č. 4 předloženého materiálu k pozemku: 

- parc. č. 1195/6 – orná půda 
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v k. ú. Krásné Pole, obec Ostrava, ve vlastnictví vlastníka: 

XXXXXXXX XXXXXXký, rok narození 1XX2 

bydliště XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXoz, 

s uvedeným vlastníkem, 

za účelem zřízení, provozování a údržby jednotné kanalizace DN 300 v uvedeném pozemku, 

na dobu časově neomezenou za jednorázovou úplatu ve výši 500,- Kč za podmínky, že dojde k 

přijetí budoucího daru jednotné kanalizace DN 300 a k uzavření smlouvy o budoucí smlouvě 

darovací uvedené v bodě 1) tohoto usnesení 

  

 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

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

služebnosti dle přílohy č. 5 předloženého materiálu k pozemku: 

- parc. č. 1195/8 – orná půda 

v k. ú. Krásné Pole, obec Ostrava, ve vlastnictví vlastníka: 

Mgr. XXXXXX XXXXXXXá, rok narození 1XX5 

bydliště XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXX XXle, 

s uvedeným vlastníkem,  

za účelem zřízení, provozování a údržby jednotné kanalizace DN 300 v uvedeném pozemku, 

na dobu časově neomezenou za jednorázovou úplatu ve výši 500,- Kč za podmínky, že dojde k 

přijetí budoucího daru jednotné kanalizace DN 300 a k uzavření smlouvy o budoucí smlouvě 

darovací uvedené v bodě 1) tohoto usnesení 
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4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

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

služebnosti dle přílohy č. 6 předloženého materiálu k pozemku: 

- parc. č. 1195/10 – orná půda 

v k. ú. Krásné Pole, obec Ostrava, ve společném jmění manželů: 

Manželé 

XXXXX XXXXX XXXXXXXX, rok narození 1XX4 

XXXXX XXXX XXXXXXXXXvá, rok narození 1XX9 

oba XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXX 

Xole, 

s uvedenými vlastníky,  

za účelem zřízení, provozování a údržby jednotné kanalizace DN 300 v uvedeném pozemku, 

na dobu časově neomezenou za jednorázovou úplatu ve výši 500,- Kč za podmínky, že dojde k 

přijetí budoucího daru jednotné kanalizace DN 300 a k uzavření smlouvy o budoucí smlouvě 

darovací uvedené v bodě 1) tohoto usnesení 

 

  

5) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

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

služebnosti dle přílohy č. 7 předloženého materiálu k pozemkům: 

- parc. č. 1195/12 – orná půda, 

- parc. č. 1195/14 – orná půda, 

oba v k. ú. Krásné Pole, obec Ostrava, ve společném jmění manželů: 

Manželé 

XXXX XXXXXXX XXXXXXý, rok narození 1XX2 

XXXXXX XXXXXná, rok narození 1XX5 

oba bydliště XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXX Xole, 
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s uvedenými vlastníky,  

za účelem zřízení, provozování a údržby jednotné kanalizace DN 300 v uvedených pozemcích, 

na dobu časově neomezenou za jednorázovou úplatu ve výši 1.000,- Kč za podmínky, že dojde 

k přijetí budoucího daru jednotné kanalizace DN 300 a k uzavření smlouvy o budoucí smlouvě 

darovací uvedené v bodě 1) tohoto usnesení 

 

  

6) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

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

služebnosti dle přílohy č. 8 předloženého materiálu k pozemku: 

- parc. č. 1195/16 – orná půda 

v k. ú. Krásné Pole, obec Ostrava, ve vlastnictví vlastníka: 

XXXXXXXX XXXXXXXá, rok narození 1XX5 

bydliště XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXX Xole, 

s uvedeným vlastníkem,  

  

za účelem zřízení, provozování a údržby jednotné kanalizace DN 300 v uvedeném pozemku, 

na dobu časově neomezenou za jednorázovou úplatu ve výši 500,- Kč za podmínky, že dojde k 

přijetí budoucího daru jednotné kanalizace DN 300 a k uzavření smlouvy o budoucí smlouvě 

darovací uvedené v bodě 1) tohoto usnesení 

 

  

7) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

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

služebnosti dle přílohy č. 9 předloženého materiálu k pozemku: 

- parc. č. 1195/18 – orná půda 
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v k. ú. Krásné Pole, obec Ostrava, ve společném jmění manželů: 

Manželé 

Ing. XXXX XXXXXch, rok narození 1XX4 

XXXXXXX XXXXXXXXvá, rok narození 1XX3 

oba bydliště XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXX XXle, 

s uvedenými vlastníky,  

za účelem zřízení, provozování a údržby jednotné kanalizace DN 300 v uvedeném pozemku, 

na dobu časově neomezenou za jednorázovou úplatu ve výši 500,- Kč za podmínky, že dojde k 

přijetí budoucího daru jednotné kanalizace DN 300 a k uzavření smlouvy o budoucí smlouvě 

darovací uvedené v bodě 1) tohoto usnesení 

 

  

8) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

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

služebnosti dle přílohy č. 10 předloženého materiálu k pozemkům: 

- parc. č. 1195/20 – orná půda, 

- parc. č. 1205/1 – zahrada, 

oba v k. ú. Krásné Pole, obec Ostrava, ve společném jmění manželů: 

Manželé 

XXXXX XXX XXXXXXek, rok narození 1XX0, 

XXXXX XXXXX XXXXXXXXXá, rok narození 1XX0, 

oba bydliště XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXX Pole, 

s uvedenými vlastníky,  

za účelem zřízení, provozování a údržby jednotné kanalizace DN 300 v uvedených pozemcích, 

na dobu časově neomezenou za jednorázovou úplatu ve výši 1.000,- Kč za podmínky, že dojde 

k přijetí budoucího daru jednotné kanalizace DN 300 a k uzavření smlouvy o budoucí smlouvě 

darovací uvedené v bodě 1) tohoto usnesení 
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9) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

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

služebnosti dle přílohy č. 11 předloženého materiálu k pozemkům: 

- parc. č. 1195/21 – orná půda, 

- parc. č. 1195/22 – orná půda, 

oba v k. ú. Krásné Pole, obec Ostrava, ve společném jmění manželů: 

Manželé 

XXXX XXX XXXný, rok narození 1XX5 

Bc. XXXXXX XXXná, rok narození 1XX4 

oba bydliště XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXX XXle, 

s uvedenými vlastníky,  

za účelem zřízení, provozování a údržby jednotné kanalizace DN 300 v uvedených pozemcích, 

na dobu časově neomezenou za jednorázovou úplatu ve výši 1.000,- Kč za podmínky, že dojde 

k přijetí budoucího daru jednotné kanalizace DN 300 a k uzavření smlouvy o budoucí smlouvě 

darovací uvedené v bodě 1) tohoto usnesení 

 

  

10) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Jiřímu Hrabinovi 

předložit návrh dle bodů 1),2),3),4),5),6),7),8),9) tohoto usnesení zastupitelstvu města k 

rozhodnutí 

 

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 10.09.2014 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_VZ 5 
Veřejná zakázka “Výměna oken v BD - ul. Horní”, poř. č. 155/2014 

(zn.předkl.) 
08 
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Usnesení číslo: 10729/RM1014/138 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na výměnu oken v bytovém 

domě na ul. Horní 100/3032 v Ostravě - Bělském lese v rozsahu dle předloženého návrhu a 

přílohy č. 1 s uchazečem:    

STAVEBNÍ SPOLEČNOST ŠURÍK s.r.o. 

se sídlem: Navrátilova 668/12, Svinov, 721 00  Ostrava 

IČO: 27810984 

za cenu nejvýše přípustnou 1.157.405,94 Kč bez DPH 

 

  

 
RM_M 139 
Návrh koupit pozemky v k.ú. Slezská Ostrava a v k.ú. Heřmanice, obec 
Ostrava a návrh na záměr města prodat pozemek v k.ú. Muglinov, obec 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 10730/RM1014/138 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1014 02485/14 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout koupit nemovité věci, a to:  

v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 

- pozemek parc.č. 5248/2 za cenu obvyklou ve výši 648.600,- Kč 

v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava 

- pozemek p.p.č. 439/1 za cenu obvyklou ve výši 6.467,- Kč  
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v celkové výši 655.067,-Kč 

od vlastníka: 

Asental Land, s.r.o., se sídlem Gregorova 2582/3, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 277 

69 143 

 a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 1/4 předloženého materiálu 

 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru města prodat nemovitou věc v k.ú. Muglinov, obec Ostrava, nesvěřenou 

městskému obvodu Slezská Ostrava, a to: 

pozemek  p.č.st. 1652 – zastavěná plocha o výměře 7 m2, oddělený geometrickým plánem č. 

2323-348/2012 ze dne 03.12.2012 z pozemku p.p.č. 306/1 – ovocný sad (příloha č. 2/3). 

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

 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Jiřímu Hrabinovi 

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

 

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 10.09.2014 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 140 
Návrh koupit pozemek p.p.č. 509/27, k.ú. Michálkovice, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 10731/RM1014/138 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1014 02489/14 
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Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout koupit pozemek p.p.č. 509/27, k.ú. Michálkovice, obec Ostrava, od vlastníků: 

manželé XXXX XXXXXXXX, rok narození XXXX a XXXXXXX XXXXXXXXXXX, rok 

narození XXXX, oba bydliště XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX 

XXXXXXXXXXXXXXXXX 

 za dohodnutou kupní cenu 40.000,-Kč 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

vyhradit si rozhodnutí označit pozemek uvedený v bodu 1) tohoto usnesení jakožto majetek 

svěřený městskému obvodu Michálkovice dle ust. čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné 

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

že statutární město Ostrava nabude pozemek uvedený v bodu 1) tohoto usnesení do svého 

vlastnictví 

 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

označit pozemek uvedený v bodu 1) tohoto usnesení jakožto majetek svěřený městskému 

obvodu Michálkovice dle ust. čl. 9 odst. 1) písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, 

Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, za podmínky, že statutární město 

Ostrava pozemek uvedený v bodu 1) tohoto usnesení nabude do svého vlastnictví 

 

  

4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Jiřímu Hrabinovi 
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předložit návrh dle bodu 1) až 3) tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 

 

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 10.09.2014 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 141 
Návrh zrušit usnesení rady města č. 10535/RM1014/137 ze dne 22.7.2014 
a návrh směnit nemovité věci v k.ú. Muglinov, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 10732/RM1014/138 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1014 02486/14 
k usnesení č. 10535/RM1014/137 
  
Rada města 

  
1) zrušuje 

  
své usnesení č. 10535/RM1014/137 ze dne 22.7.2014, kterým doporučila zastupitelstvu města 

směnit pozemky v k.ú. Muglinov, obec Ostrava, a to: 

- p.p.č. 510 

ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřený městskému obvodu Slezská Ostrava 

za pozemek p.p.č.344/16, o výměře 119 m2, který vznikne oddělením z původního pozemku 

p.p.č. 344/10 dle geometrického plánu č. 2380-127/2013 ze dne 27.9.2013 

a kterým zároveň doporučila zastupitelstvu města nově vzniklý pozemek parc.č. 344/16, k.ú. 

Muglinov, obec Ostrava označit jakožto majetek svěřený městskému obvodu Slezská Ostrava 

dle ust. čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve 

znění pozdějších změn a doplňků 

  

 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 
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směnit nemovité věci v k.ú. Muglinov, obec Ostrava, a to: 

- pozemek p.p.č. 510 

ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřený městskému obvodu Slezská Ostrava 

- za pozemek p.p.č. 344/16 

ve společném jmění manželů XXXXX XXXXXXX, rok narození XXXX a XXXXXXXX 

XXXXXXXXX, rok narození XXXXX oba bydliště XXXXX XXXXXXXX XXX XX 

XXXXXXXXXXXXXXXX 

s tím, že manželé XXXXXXXXX uhradí statutárnímu městu Ostrava rozdíl mezi obvyklými 

cenami předmětů směny ve výši 42.000,-Kč a náklady na zpracování znaleckého posudku č. 

3130-47/2014 ze dne 26.5.2014 ve výši 1.750,-Kč 

a rozhodnout uzavřít směnnou smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

 

  

3) doporučuje 

  zastupitelstvu města 

vyhradit si rozhodnutí označit pozemek uvedený v bodu 2) tohoto usnesení jakožto majetek 

svěřený městskému obvodu Slezská Ostrava dle ust. čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné 

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

že statutární město Ostrava tento pozemek nabude do svého vlastnictví 

 

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

označit pozemek uvedený v bodu 2) tohoto usnesení jakožto majetek svěřený městskému 

obvodu Slezská Ostrava dle ust. čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, 

Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, za podmínky, že statutární město 

Ostrava tento pozemek nabude do svého vlastnictví 

 

  

5) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Jiřímu Hrabinovi 

předložit návrh dle bodu 2) až 4) tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 
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 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 10.09.2014 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 142 
Návrh na vykoupení nemovitostí v k.ú. Zábřeh -VŽ, obec Ostrava (inv. 
akce - Rekonstrukce zastávek Městský stadion a Sport Aréna na ul. 
Závodní) 
  
Usnesení číslo: 10733/RM1014/138 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1014 02488/14 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o koupi pozemků: 
- p.p.č. 519/56 o výměře 87 m2, oddělený z pozemku p.p.č. 519/16- 

ostatní plocha , ostatní komunikace  a pozemek p.p.č. 1463/2 o výměře 
159 m2 oddělený z pozemku p.p.č. 1463 - ostatní plocha, ostatní 

komunikace, na základě  geometrického plánu č. 1912/257/2014 ze dne 
18. června 2014, vše v k.ú.   Zábřeh -VŽ, obec Ostrava,  od  společnosti 

VÍTKOVICE, a.s. se sídlem Ruská 2887/101 703 00 Ostrava-Vítkovice, IČ: 
45193070 za kupní cenu 246 000,-Kč  a    podmínek uvedených v kupní 

smlouvě, která je přílohou č.1 předloženého materiálu a uzavřít kupní 
smlouvu dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

  

 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o koupi pozemků: 

-p.p.č.  553/71 o výměře 93 m2 a p.p.č. 553/72 o výměře 82 m2, oba 

oddělené z pozemku p.p.č. 553/1 - ostatní plocha, manipulační plocha a 
pozemek p.p. č. 553/73 o výměře 27 m2 oddělený z pozemku p.p.č. 
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553/32 - ostatní plocha ostatní komunikace, vše v k.ú, Zábřeh-VŽ, obec 

Ostrava, na základě geometrického plánu č. 1912-257/2014 ze dne 18. 6. 
2014,  od společnosti  VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s.,  se sídlem 

Ruská 2887/101 703 00 Ostrava-Vítkovice, IČ: 25877950 za kupní cenu 
202 000,-Kč  a podmínek uvedených v kupní smlouvě, která je přílohou č. 

2, předloženého materiálu  uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 2 

předloženého materiálu 

 

  

3) ukládá 

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

 

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 10.09.2014 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 143 
Návrh na uzavření dohody o úhradě za bezesmluvní užívání nemovitosti 
v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava s fyzickou osobou 
  
Usnesení číslo: 10734/RM1014/138 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně statutárního města Ostravy 
uzavřít “Dohodu o úhradě za bezesmluvní užívání” pozemku parc.č. 

4483/5, ost. plocha - ost. komunikace o výměře 327 m2 v k.ú. Slezská 
Ostrava, obec Ostrava zastavěného stavbou místní komunikace II. třídy, ul. 

Trnkovecká, 
na základě které zaplatí statutární město Ostrava 

XXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXX 
 XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXX XXX XX XXXXXXXXX 

částku v celkové výši 15. 363,- Kč 
za období od 26. 8. 2012 do 16. 12. 2013 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 
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RM_M 144 
Návrh na záměr města vypůjčit části nemovitostí v k.ú. Mošnov, obec 
Mošnov 
  
Usnesení číslo: 10735/RM1014/138 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru města vypůjčit části pozemků ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy, a to 

- části pozemku p.p.č. 1356/5, trvalý travní porost, a to část o 
výměře 16,80 m2 a část o výměře 12, 60 m2  

- část pozemku p.p.č. 1469/4, ost. plocha - ost. komunikace o 
výměře 36 m2 

- část pozemku p.p.č. 1471/3, vodní plocha - koryto vodního toku umělé o 
výměře 38,20 m2 

- část pozemku p.p.č. 1473/1, ost. plocha - ost. komunikace o 

výměře 26,50 m2 
vše v k.ú. Mošnov, obec Mošnov, dle zákresu ve snímku, který je přílohou 

č. 1 předloženého materiálu  
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

 

  

 
RM_M 146 
Návrh na uzavření dohody o skončení výpůjčky a uzavření smlouvy o 
výpůjčce(k.ú. Zábřeh-VŽ) 
  
Usnesení číslo: 10736/RM1014/138 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně půjčitele uzavřít dohodu o skončení výpůjčky založené “Smlouvou o 
výpůjčce” ev.č. 1436/2012/MJ ze dne 18.5.2012, ve znění “Dodatku č. 1” ze dne 
10.9.2013, uzavřenou se spolkem  
Centrum pro rodinu a sociální péči z.s., 
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se sídlem: Kostelní náměstí 3172/1, 702 00 Ostrava, IČO: 488 04 517, 
dle přílohy č. 4 předloženého materiálu  
  
  

 

  

2) rozhodla 

  na straně půjčitele uzavřít smlouvu o výpůjčce, jejímž předmětem je výpůjčka pozemku p.č.st. 

1859, jehož součástí je budova bez č.p., k.ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, se spolkem 

Centrum pro rodinu a sociální péči z.s., 

se sídlem: Kostelní náměstí 3172/1, 702 00 Ostrava, IČO: 488 04 517, 

na dobu určitou, a to od 15.9.2014 do 31.12.2024, za účelem provozování kanceláří, čekárny 

pro poradenství, poradenské místnosti, místnost pro údržbu a sklady, v souladu s hlavní 

činností tohoto spolku,  

dle přílohy č. 5 předloženého materiálu  

 

  

 
RM_M 147 
Návrh na uzavření smlouvy o právu provést stavbu, návrh na uzavření 
smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání 
  
Usnesení číslo: 10737/RM1014/138 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně vlastníka uzavřít smlouvu o právu provést stavbu 

k části pozemku parc. č. 2045/8 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 799 m2 v k. ú. 

Moravská Ostrava, obec Ostrava 

s Moravskoslezským kraje, se sídlem ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava. IČO 708 90 692, 

zastoupeným Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem 

Úprkova 1, PSČ 702 23 Ostrava, IČO 000 95 711 

za účelem umístění provizorních podpor pro zvedání nosné konstrukce mostu a 

technologických zařízení pro provádění stavebních a asanačních prací v rámci stavby “Silnice 

II/647 - rekonstrukce mostu ev. č. 647-041..3 na ul. Mariánskohorská přes ul. Novinářská v 

Ostravě” 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 
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2) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít smlouvu o nájmu prostoru sloužícího podnikání části pozemku 

parc. č. 4246/13 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 49,20 m2 v k. ú. Moravská 

Ostrava, obec Ostrava 

s Jiřím Zajíčkem, se sídlem Jantarová 3347/5, 702 00, Ostrava - Moravská Ostrava, IČO 706 

13 800 

za účelem umístění a provozování restaurační zahrady před restaurací PUB 

za nájemné ve výši 650,- Kč/m2/rok tj. 31.980,- Kč ročně 

na dobu určitou do 30.6.2015 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

 

  

 
RM_M 148 
Návrh na výpověď nájmu nebo souhlas s podnájmem prostor v budově 
č.p. 75 v k.ú. Moravská Ostrava 
  
Usnesení číslo: 10738/RM1014/138 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
vypovědět nájemní vztah založený “Smlouvou o nájmu nebytových prostor” ev.č. 

1202/2007/MJ ze dne 13.6.2007, ve znění “Dodatku č. 1” ze dne  14.5.2010, uzavřenou mezi 

statutárním městem Ostrava a společností 

AVAR PLUS, s.r.o., se sídlem: U Rourovny 834/8, Svinov, 721 00 Ostrava, IČO: 267 91 536, 

jejímž předmětem je pronájem místností v I. podzemním a I. nadzemním podlaží o celkové 

výměře 297,6 m2 v budově č.p. 75, která je součástí pozemku parc.č. 120 v k.ú. Moravská 

Ostrava, obec Ostrava, 

v souladu s čl. IV. odst. 2 písm. c) výše uvedené smlouvy, nájemce přenechal předmět nájmu 

do podnájmu bez souhlasu pronajímatele   
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dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

 

  

2) rozhodla 

  o záměru města pronajmout část pozemku parc.č. 120, jehož součástí je budova č.p. 75, k.ú. 

Moravská Ostrava, obec Ostrava, a to místnosti o celkové výměře 297,6 m2 v 

I. podzemním podlaží místnost č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16  

I. nadzemním podlaží místnost č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 13, 14, 15 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

 

  

 
RM_M 149 
Návrh na uzavření smlouvy výpůjčce věcí v k.ú. Zábřeh - VŽ (areál U 
Cementárny) 
  
Usnesení číslo: 10739/RM1014/138 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně půjčitele uzavřít smlouvu o výpůjčce věcí, a to pozemků p.p. č.  

469/10 ostatní plocha, ostatní komunikace, 455/106 ostatní plocha, 
sportoviště a rekreační plocha včetně: 

• Zpevněných ploch a chodníků na těchto pozemcích. Tento stavební objekt 
SO 03 se dále nachází na pozemcích p.p. č. 455/4, 455/105, 455/21 

• IN LINE dráhy, na těchto pozemcích. Tento stavební objekt SO 04 se dále 
nachází na pozemcích p.p. č. 455/4, 455/105,  455/104 

• Cyklistické komunikace, na těchto pozemcích. Tento stavební objekt SO 
05 se dále nachází na pozemcích p.p. č. 455/21, 455/56, 455/81, 456/3, 

460/5, 460/8, 460/11, 460/13, 460/27, 467/3,   455/55 

• víceúčelové hřiště 

• streetballové hřiště 

• lezecké stěny, 
které jsou souhrnně označeny jako SO 06 Sportovní hřiště. Tento objekt 
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nachází na pozemcích p.p. č. 455/21, 455/59 

• lavice s opěradlem 12 ks 
• plachta zastínění 6 ks 

• odpadkový koš 4 ks 
• infocedule  1 ks 

• herní prvky komplet 

které jsou souhrnně označeny jako SO 07 Dětské hřiště. Tento objekt se 
nachází na pozemcích p.p. č. 455/21, 455/59, 455/4 

• Likvidace dešťových vod. Tento stavební objekt SO 08 se dále nachází v 
pozemcích p.p. č. 455/105,  455/104, 455/21 

• Osvětlení 
  o Pro cyklostezku 

    - 29x Stožár SL 6 + svítidlo Thorn Avenue (sadovky) 
    - 9x Stožár SL 6 + svítidlo Thorn Avenue (sadovky) 

    - 4x Stožár BM 10 + Thorn Areaflood 400W 
    - 4x Stožár BM 10 + svítidlo silniční 150W 1x Stožár BM 10 osazen 2x 

svítidlo 150W 
Celkem 6 silničních svítidel 150W 

   o Pro in-line 200 m 
    - 6x sloup BP 10 osazen 6x 1kW svítidlo (každý) 2x sloup BP 10 osazen 

8x 1kW svítidlo 

Celkem svítidel 52: 
    - 42ks Thorn Champion 1000W 

    - 10ks Thorn Mundial 1000W 

   o Pro in-line 400 m: 

    - 9x sloup BP 10 osazen 2x svítidlo 1kW 
Celkem 18ks svítidel Thorn Mundial 1000W 

na těchto pozemcích. Tento stavební objekt SO 09 se dále nachází na 
pozemcích p.p. č. 455/21, 455/56, 455/81, 456/3, 460/5, 460/8, 460/11, 

460/13, 460/27, 467/3, 1529, 455/55, 455/105,  455/104, 455/21, 
455/59, 455/81 

• Oplocení. Tento stavební objekt SO 10 se nachází na pozemcích p.p. č. 
455/104, 455/59, 455/24, 455/55, 455/56, 460/11, 455/81, 455/56, 
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455/105, 455/104 

• stojan na kola 2 ks 
• lavička jednostranná 16 ks 

• lavička oboustranná 6 ks 
• odpadkový koš 7 ks, 

které jsou souhrnně označeny jako SO 12 Mobiliář. Tento objekt se dále 

nachází na pozemcích p.p. č. 460/11, 455/21, 455/4, 460/5, 467/3, 460/8 

• Trafostanice. Tento stavební objekt SO 13 se nachází na pozemku p.p. č. 

455/59 

• Přípojka vody. Tento stavební objekt SO 15 se nachází v pozemcích p.p. 

č. 460/11, 455/105,  455/4 
• Kanalizace. Tento stavební objekt SO 16 se nachází v pozemcích p.p. č. 

460/11, 455/105,  455/4 
• Objekty zázemí areálu - 4 uzavřené + 1 otevřená - typizované buňky. 

Tento stavební objekt SO 17 se nachází na pozemcích p.p. č. 455/59, 
455/104  

• Areálové rozvody NN. Tento stavební objekt SO 18 se nachází v 
pozemcích p.p. č. 455/56, 455/4, 455/21, 460/11, 455/56 

• Areálové rozvody SLP. Tento stavební objekt SO 19 se nachází v 
pozemcích p.p. č. 455/21, 455/56, 455/81, 456/3, 460/5,460/8, 460/11, 

460/13, 460/27, 467/3,  1529, 455/55,455/105,  455/104, 455/21, 

455/59, 455/81 

vše v k.ú. Zábřeh - VŽ, obec Ostrava 

se společností 

Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. 

se sídlem: Ostrava - Poruba, Čkalovova 6144/20, PSČ 708 00 
IČO: 25385691 

jako vypůjčitelem 

za účelem: 
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provozování sportovního areálu „U Cementárny“. Ke sportovní činnosti jako 

tréninkům, zápasům, turnajům a dalším sportovním a společenským 
akcím, jakožto i k provozování drobných služeb a drobného prodeje, dle 

přílohy č. 2 předloženého materiálu 

 

  

 
RM_M 1 
Opakované veřejné projednání návrhu Územního plánu Rychvaldu 
  
Usnesení číslo: 10740/RM1014/138 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  text odpovědi k návrhu Územního plánu Rychvaldu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

 

  

 
RM_M 138 
Předchozí souhlas k prodeji, pachtu, výpůjčce, pronájmu nemovitostí v 
majetku města, svěřených městským obvodům a nabytí nemovitostí 
  
Usnesení číslo: 10741/RM1014/138 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
1) vydává 

  
předchozí souhlas k pronájmu nemovitostí dle čl. 7, odst. (8), písm. c), bodu 1, k pronájmu 

nemovitostí dle čl. 7, odst. (8), písm. c), bodu 2), k pronájmu nemovitostí čl. 7, odst. (8), písm. 

c), bodu 5, k nabytí nemovitostí dle čl. 7, odst. (3), písm. c), k prodeji nemovitostí dle čl. 7, 

odst. (3), písm. a), bodu 4, k prodeji nemovitostí dle čl. 7, odst. (3), písm. a, bodu 5 a 2, k 

výpůjčce nemovitostí dle čl. 7, odst. (8), písm. c), bodu 1 a 2, k pachtu nemovitostí dle čl. 7, 

odst. (8), písm. c), bodu 2 obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 14/2013, Statut města 

Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, dle předloženého materiálu 

 

  

2) nevydává 

  
předchozí souhlas k pronájmu nemovitostí dle čl. 7, odst. (8), písm. c), bodu 5, k prodeji 

nemovitostí dle čl. 7, odst. (3), písm. b, obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 14/2013, 
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Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, pod pořadovým číslem 097 - 

Městský obvod Ostrava-Jih a pod pořadovým číslem 106 a 107 - Městský obvod Slezská 

Ostrava, dle předloženého materiálu  

 

  

3) pověřuje 

  
vedoucího útvaru hlavního architekta a stavebního řádu 

odpovědí na žádosti městských obvodů dle předložených návrhů 

 

  

 Vyřizuje: Ing.arch. Cyril Vltavský, T: 16.09.2014 

 vedoucí odboru útvaru hlavního architekta a stavebního řádu 

  
 

RM_M 150 
Stanovisko k Návrhu zprávy o auditu č.j. MF-11084/2014/52 (Pavilon 
evoluce) 
  
Usnesení číslo: 10742/RM1014/138 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  zaslat Stanovisko k Návrhu zprávy o auditu č.j. MF-11084/2014/52 v rozsahu dle přílohy č. 2 

předloženého materiálu 

 

  

 
RM_M 2 
Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Ing. Tomáše Petříka, náměstka 
primátora, na Slovensko (Bardějov) ve dnech 23.-24.07.2014 
  
Usnesení číslo: 10743/RM1014/138 

(zn.předkl.) 
30 

  
k usnesení č. 10465/RM1014/137 
  
Rada města 

  
1) projednala 
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zprávu ze zahraniční pracovní cesty Ing. Tomáše Petříka, náměstka primátora, na 

Slovensko (Bardějov) ve dnech 23.-24.07.2014 

 

  

 
RM_M 130 
Dodatek č. 1 k Mandátní smlouvě ev.č. 3144/2013/MÚaSN/LPO 
  
Usnesení číslo: 10744/RM1014/138 

(zn.předkl.) 
88 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 1 k Mandátní smlouvě ev.č 3144/2013/MÚaSN/LPO  ze dne 11.12.2013 

se společností MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

 

  

 
RM_VZ 33 
Odůvodnění nadlimitní (významné) veřejné zakázky „Systém 
sdružených nákupů statutárního města Ostrava“ a jmenování komise 
pro otevírání žádostí o účast ve veřejné zakázce, posouzení 
kvalifikačních požadavků a následná jednání se zájemci v soutěžním 
dialogu  
  
Usnesení číslo: 10745/RM1014/138 

(zn.předkl.) 
88 

  
k materiálu č. BJ1014 02402/14 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  s odůvodněním nadlimitní (významné) veřejné zakázky  “Systém sdruženého nákupu města 

Ostrava” dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

 

  

2) doporučuje 

  zastupitelstvu města  

odsouhlasit odůvodnění nadlimitní (významné) veřejné zakázky “Systém sdružených nákupů 

statutárního města Ostrava” dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Tomáši Petříkovi 

předložit zastupitelstvu města ke schválení odůvodnění nadlimitní (významné) veřejné zakázky 

“Systém sdružených nákupů statutárního města Ostrava” dle bodu 2) tohoto usnesení 

 

  

4) schvaluje 

  Kvalifikační dokumentaci k nadlimitní (významné) veřejné zakázce “Systém sdružených 

nákupů statutárního města Ostrava” dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

 

  

5) rozhodla 

  jmenovat komisi pro otevírání žádostí o účast ve veřejné zakázce, posouzení kvalifikačních 

požadavků a následná jednání se zájemci v soutěžním dialogu s cílem doporučit výběr 

vhodných řešení pro vypracování zadávací dokumentace v tomto složení: 

členové: 

1. Ing. Tomáš Petřík, náměstek primátora 

2. Ing. Slavomír Bretz, vedoucí odboru majetkových účastí a sdruženého nákupu 

3. Ing. Valentina Vaňková, odbor majetkových účastí a sdruženého nákupu 

4. Petr Olšanský, OVA!!!CLOUD.net a.s., manažer IT podpory 

5. Mgr. Milan Šebesta, LL.M., partner, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář 

náhradníci:   

1. Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu 

2. Ing. Hana Janotová, odbor majetkových účastí a sdruženého nákupu 

3. Ing. Lada Šenkýřová, odbor majetkových účastí a sdruženého nákupu 

4. Vlastimil Beneš, OVA!!!CLOUD.net a.s., technik IT podpory 

5. Mgr. David Mareš, Ph.D., LL.M., advokát, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář 

 

  

6) rozhodla 

  že komise je usnášení schopná, jestliže se sejde více než 50% členů komise, a rozhoduje na 

principu nadpoloviční většiny přítomných členů komise 

 

  

 
RM_M 12 
Návrh na uzavření dodatku č. 3 pojistné smlouvy č. 706-58640-28 o 
pojištění majetku a odpovědnosti podnikatelů 
  
Usnesení číslo: 10746/RM1014/138 

(zn.předkl.) 
07 

  
k usnesení č. 7990/RM1014/104 
k usnesení č. 8988/RM1014/116 
k usnesení č. 10569/RM1014/137 
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Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření dodatku č. 3 k pojistné smlouvě č. 706-58640-28 o pojištění majetku a 

odpovědnosti podnikatelů, ve znění dodatku č. 1 a 2, uzavřené mezi statutárním městem 

Ostrava, se sídlem Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČ 00845451 a Českou pojišťovnou a.s., 

se sídlem Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, IČ 45272956, evidenční číslo 2521/2013/OFR, dle 

přílohy č. 1 předloženého materiálu 

 

  

 
RM_M 95 
Úprava závazného ukazatele 
  
Usnesení číslo: 10747/RM1014/138 

(zn.předkl.) 
07 

  
k materiálu č. BJ1014 01943/14 
  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í neinvestiční transfery přijaté od krajů na pol. 4122, ÚZ 201, ORJ 120 o 3 680 

tis.Kč 

                                                                                                        ÚZ 13307, ORJ 120 o 328 

tis.Kč  

                                                                                                        ÚZ 133, ORJ 120 o 173 

tis.Kč  

z v y š u j í  neinvestiční přijaté transfery ze SR na pol. 4116, ORJ 120, ÚZ 33513233 o 93 

tis.Kč  

                                                                                                                                          o 79 

tis.Kč  

                                                                                                                   ÚZ 33113233 o 17 

tis.Kč  

                                                                                                                                           o 14 

tis.Kč 

z v y š u j í neinvestiční transfery na § 3539, pol. 5336, ORJ 170, ÚZ 201, org. 4241 o 3 680 

tis.Kč 

                                                           § 3529, pol. 5336, ORJ 170, ÚZ 13307, org. 4245 o 328 

tis.Kč 

                                                           § 3149, pol. 5336, ORJ 140, ÚZ 133, org. 84 o 173 tis.Kč 

                                                           § 4357, pol. 5336, ORJ 180, ÚZ 33513233, org. 40 o 93 
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tis.Kč    

                                                                                                                               org. 34 o 79 

tis.Kč    

                                                                                                       ÚZ 33113233, org. 40 o 17 

tis.Kč    

                                                                                                                                 org. 34 o 14 

tis.Kč 

 

  

2) ukládá 

  vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření 

 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.08.2014 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Tomáši Petříkovi 

předložit zastupitelstvu města ke schválení úpravu závazného ukazatele - zvýšení 

neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci 

Městská nemocnice Ostrava o 3 680 tis.Kč 

Dětské centrum Domeček o 328 tis.Kč 

Středisko volného času Ostrava-Moravská Ostrava o 173 tis.Kč 

Domov Sluníčko o 93 tis.Kč 

Domov Slunečnice o 110 tis.Kč 

 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 10.09.2014 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 96 
Schválení účetní závěrky příspěvkové organizace Centrum sociálních 
služeb Ostrava 
  
Usnesení číslo: 10748/RM1014/138 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 
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a) účetní závěrku příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Ostrava za účetní období 

od 1.1.2014 do 30.6.2014 dle příloh č. 1-3 předloženého materiálu 

b) výsledek hospodaření příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Ostrava a převod 

jeho zůstatku (po odpočtu krytí ztráty) do výdajů odboru sociálních věcí, školství, sportu a 

volnočasových aktivit (ORJ 180 - sociální oblast) 

 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

zvýší nedaňové příjmy na § 4373, pol. 2129, ORJ 180, org. 42 o 243 tis.Kč 

zvýší běžné výdaje na § 4373, pol. 5909, ORJ 180 o 243 tis.Kč 

 

  

3) ukládá 

  vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření 

 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.08.2014 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 97 
Uzavření Smlouvy o účtu s Českou národní bankou pro přijetí dotace na 
projekt „Rekonstrukce Městského stadionu v Ostravě Vítkovicích, II. 
etapa“ 
  
Usnesení číslo: 10749/RM1014/138 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  o  uzavření Smlouvy o účtu s Českou národní bankou, Praha 1, Na Příkopě 

28, PSČ 115 03, IČ: 48 13  64 50  dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
 

  

 
RM_M 98 (zn.předkl.) 
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Uzavření Smlouvy o účtu s Českou spořitelnou, a.s. pro účely 
optimalizace činností v agendě přestupků v dopravě 
  
Usnesení číslo: 10750/RM1014/138 

07 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o  uzavření Smlouvy o účtu s Českou spořitelnou, a.s., Praha 4, 

Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ: 45 24 47 82 dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu 

 

  

 
RM_M 99 
Návrh na přijetí úvěrového rámce ve výši 1 000 000 000 CZK od 
Evropské investiční banky 
  
Usnesení číslo: 10751/RM1014/138 

(zn.předkl.) 
07 

  
k materiálu č. BJ1014 02473/14 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o přijetí úvěrového rámce ve výši 1 000 000 000 CZK od The 
European Investment Bank, 100 boulevard Konrad Adenauer, Luxembourg, 

L-2950 Luxembourg s termínem čerpání v letech 2014 – 2018 

 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření Finance Contract mezi statutárním městem Ostrava, 

Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČ 00845451 a The European 

Investment Bank se sídlem 100 boulevard Konrad Adenauer ,Luxembourg,  
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L-2950 Luxembourg, ve znění dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

uložit magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím náměstka primátora 
Ing. Tomáše Petříka nebo v případě jeho nepřítomnosti náměstka 

primátora Ing. Jiřího Hrabinu rozhodoval o stanovení a akceptaci či 

neakceptaci parametrů čerpání úvěrových prostředků v jednotlivých 
tranších včetně potvrzení a prohlášení dlužníka pro čerpání úvěru od EIB 

 

  

4) ukládá 

  náměstkovi primátora Ing. Tomáši Petříkovi 

předložit návrh dle bodu 1), 2) a 3) tohoto usnesení zastupitelstvu města k 
projednání 
 

  

 Vyřizuje: Ing. Tomáš Petřík, T: 10.09.2014 

 náměstek primátora 

  
 

RM_M 100 
Informace o jednorázovém splacení emise obligací ve výši 100 mil. EUR 
k 28.7.2014 
  
Usnesení číslo: 10752/RM1014/138 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) bere na vědomí 

  informaci o jednorázovém splacení emise obligací ve výši 100 mil. EUR k 
28.7.2014 dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu 

 

  

 
RM_M 109 
Úpravy rozpočtu r. 2014 
  
Usnesení číslo: 10753/RM1014/138 

(zn.předkl.) 
07 
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Rada města 

  
1) rozhodla 

  
a) o poskytnutí investiční dotace městskému obvodu Nová Ves ve výši 1 815 tis.Kč na akci 

“Rekonstrukce hasičské zbrojnice Nová Ves” z výdajů investičního odboru 

b) o poskytnutí investiční dotace městskému obvodu Poruba ve výši 2 000 tis.Kč na akci 

“Nasvětlení přechodů pro chodce Hlavní třída v Ostravě-Porubě” z výdajů investičního odboru  

c) o změně účelu použití části dotace ve výši 553 tis.Kč, která byla městskému obvodu 

Michálkovice schválena na úpravu komunikace Ferdinandova kolonie a opravy místních 

komunikací (dle důvodové zprávy) na jiné místní komunikace (dle důvodové zprávy) a o 

navýšení neinvestiční dotace v částce 1 000 tis.Kč na opravu těchto místních komunikací (z 

výdajů investičního odboru) 

d) o poskytnutí investiční dotace městskému obvodu Vítkovice ve výši 21 tis.Kč na výkup 

nemovitosti v souvislosti se stavbou “Veřejné hřiště U Cementárny” 

 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtová opatření, kterými se 

z v y š u j í 

- nedaňové příjmy 

(A.1.) na § 6171, pol. 2324, ORJ 120, org. 77000000, ÚZ 33100000 o 63 tis.Kč 

                                                                                             ÚZ 33500000 o 357 tis.Kč  

na § 6402, pol. 2226, ÚZ 3500, ORJ 120, org. 8 o 305 tis.Kč (B.3.) 

                                     ÚZ 8224, ORJ 120, org. 17 o 1 970 tis.Kč (B.4.)  

na § 6402, pol. 2226, ÚZ 8224, org. 5 o 32 tis.Kč (B.7.)  

(B.8.) na § 4373, pol. 2229, ORJ 180, ÚZ 8224, org. 42 o 461 tis.Kč 

                pol. 2451, ÚZ 8224, org. 42 o 4 660 tis.Kč 

na § 2229, pol. 2132, ORJ 100 o 3 630 tis.Kč (C.1.) 

na § 3741, pol. 2329, ÚZ 8224, org. 8159 o 46 tis.Kč (C.2.) 

na § 6171, pol. 2322, ORJ 130 o 303 tis.Kč (C.3.) 

- ostatní přijaté neinvestiční transfery ze SR 

na pol. 4116, ÚZ 14019, ORJ 120 o 65 tis.Kč (A.2.) 
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- investiční přijaté transfery od regionálních rad 

na pol. 4223, ORJ 120, ÚZ 38588505, org. 3143 o 333 tis.Kč (B.2.) 

                                                                   org. 8159 o 10 142 tis.Kč (B.5.) 

                                                                   org. 3160 o 17 286 tis.Kč (B.6.) 

                                                                   org. 3130 o 92 989 tis.Kč (B.10.) 

- běžné výdaje 

(A.1.) na ORJ 135, § 6171, org. 77000000, ÚZ 33100000, pol. 5011 o 47 tis.Kč 

                                                                                                     pol. 5031 o 12 tis.Kč 

                                                                                                     pol. 5032 o 4 tis.Kč 

                                                                           ÚZ 33500000, pol. 5011 o 266 tis.Kč 

                                                                                                     pol. 5031 o 67 tis.Kč 

                                                                                                     pol. 5032 o 24 tis.Kč 

(A.2.) na ORJ 270, § 4349, ÚZ 14019, pol. 5011 o 48 tis.Kč 

                                                                  pol. 5031 o 12 tis.Kč 

                                                                  pol. 5032 o 4 tis.Kč 

                                                                  pol. 5424 o 1 tis.Kč  

na § 2212, pol. 5171, ORJ 100 o 12 700 tis.Kč (C.1.) 

na § 6409, pol. 5364, ÚZ 38588505 o 46 tis.Kč (C.2.) 

na § 3745, pol. 5169, ORJ 136 o 303 tis.Kč (C.3.) 

(C.6.) na ORJ 230, § 3612, pol. 5169, ÚZ 8224, org. 1015 o 42 tis.Kč 

                                 § 2321, pol. 5171, ÚZ 92, org. 3064 o 900 tis.Kč 

                                 § 2219, pol. 5169, ÚZ 8113, org. 3168 o 400 tis.Kč 

                                 § 2321, pol. 5171 o 2 500 tis.Kč 

                                               pol. 5169 o 500 tis.Kč  

                                 § 3639, pol. 5169 o 19 000 tis.Kč  

(C.7.) na ORJ 132, § 6171, pol. 5499, org. 8939 o 100 tis.Kč 

                                                                  org. 8943 o 100 tis.Kč 

na § 4399, pol. 5137, ÚZ 13010, ORJ 133 o 51 tis.Kč (C.10.) 

na § 2141, pol. 5041, ORJ 221 o 10 tis.Kč (C.12.) 

(C.13.) na ORJ 180, § 4339, pol. 5169, org. 78000000, ÚZ 33513233 o 303 tis.Kč 

                                                                                                ÚZ 33113233 o 53 tis.Kč 

na § 6211, pol. 5021, ORJ 135 o 22 tis.Kč (C.14.) 

na § 2219, pol. 5137, ORJ 100 o 350 tis.Kč (C.15.) 

na § 3419, pol. 5164, ORJ 161, ÚZ 7112 o 7 tis.Kč (C.16.) 

na § 3612, pol. 5179, ORJ 137 o 352 tis.Kč (C.17.) 

na § 2143, pol. 5175, ORJ 300 o 20 tis.Kč (C.19.) 

- kapitálové výdaje 

(B.1.) na ORJ 133, § 3639, pol. 6122, org. 45000000, ÚZ 36108224 o 1 378 tis.Kč 

                                                                                             ÚZ 36517871 o 7 811 tis.Kč 

(B.9.) na § 3639, pol. 6121, org. 8141, ÚZ 8224 o 7 166 tis.Kč 

                                                                   ÚZ 38108224 o 8 530 tis.Kč 

                                                                   ÚZ 30122863 o 3 839 tis.Kč 

                                                                   ÚZ 30522863 o 21 752 tis.Kč 

(C.6.) na ORJ 230, § 2321, pol. 6121, org. 7032, ÚZ 95 o 620 tis.Kč 
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                                                                                    ÚZ 8113 o 4 000 tis.Kč 

                                 § 2321, pol. 6121, org. 7282 o 900 tis.Kč 

                                 § 3111, pol. 6122, org. 6318, ÚZ 33113233 o 6 tis.Kč 

                                                                                    ÚZ 33513233 o 34 tis.Kč  

                                 § 2219, pol. 6121, ÚZ 8113, org. 3173 o 100 tis.Kč 

                                 § 3412, pol. 6121, ÚZ 95, org. 8178 o 272 tis.Kč 

                                 § 2310, pol. 6121, org. 7274 o 1 000 tis.Kč 

                                 § 2321, pol. 6121, org. 7273 o 1 000 tis.Kč 

                                                                 org. 7236 o 656 tis.Kč 

                                               pol. 6130, org. 7236 o 344 tis.Kč  

                                               pol. 6121, org. 7270 o 393 tis.Kč 

                                 § 2212, pol. 6121, org. 3162 o 2 043 tis.Kč 

                                                                 org. 3162, ÚZ 95 o 90 tis.Kč 

                                 § 2212, pol. 6121, org. 3076, ÚZ 38108224 o 150 tis.Kč 

                                                                                    ÚZ 38588505 o 850 tis.Kč  

                                 § 2219, pol. 6121, ÚZ 38108224, org. 8136 o 661 tis.Kč 

                                                                                           org. 8137 o 77 tis.Kč 

                                                                                           org. 8134 o 360 tis.Kč 

                                                                 ÚZ 38588505, org. 8136 o 3 742 tis.Kč    

                                                                                           org. 8137 o 433 tis.Kč 

                                                                                           org. 8134 o 2 037 tis.Kč  

                                § 2321, pol. 6121, ÚZ 8113, org. 7085 o 15 000 tis.Kč 

- neinvestiční transfery 

na § 6399, pol. 5321, ÚZ 8113, ORJ 120, org. 16 o 1 317 tis.Kč (C.9.) 

na § 4357, pol. 5331, ÚZ 2003, ORJ 180, org. 34 o 1 076 tis.Kč (C.11.) 

                                                                        org. 37 o 2 000 tis.Kč (C.18.)  

- investiční transfery  

na § 6399, pol. 6341, ORJ 120, ÚZ 8113, org. 14 o 1 815 tis.Kč (C.4.) 

                                                      ÚZ 3500, org. 5 o 2 000 tis.Kč (C.5.)  

                                                      ÚZ 8123, org. 7 o 21 tis.Kč (C.8.)   

z v y š u j e  

- rozpočtová rezerva 

na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 333 tis.Kč (B.2.) 

                                                      o 305 tis.Kč (B.3.) 

- účelová rezerva na financování akcí EIB 

na § 6409, pol. 5901, ÚZ 8224, ORJ 120 o 1 970 tis.Kč (B.4.) 

                                                                       o 10 142 tis.Kč (B.5.) 

                                                                       o 17 286 tis.Kč (B.6.) 

                                                                       o 32 tis.Kč (B.7.) 
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                                                                       o 5 121 tis.Kč (B.8.) 

                                                                       o 92 989 tis.Kč (B.10.) 

- financování na pol. 8115, ÚZ 8123 o 21 tis.Kč (C.8.) 

                                              ÚZ 8224 o 57 tis.Kč (B.9.) 

s n i ž u j í 

- běžné výdaje 

na § 2221, pol. 5193, org. 9205, ORJ 100 o 9 070 tis.Kč (C.1.) 

na § 3635, pol. 5169, ORJ 230 o 4 000 tis.Kč (C.6.) 

na § 6171, pol. 5169, ORJ 132, org. 8939 o 200 tis.Kč (C.7.) 

na § 4399, pol. 5909, ORJ 180, ÚZ 13010 o 51 tis.Kč (C.10.) 

na § 2141, pol. 5139, ORJ 221 o 10 tis.Kč (C.12.) 

(C.13.) na ORJ 180, § 4339, pol. 5175, org. 78000000, ÚZ 33513233 o 303 tis.Kč 

                                                                                                ÚZ 33113233 o 53 tis.Kč  

na § 6171, pol. 5424, ORJ 135 o 22 tis.Kč (C.14.) 

na § 2219, pol. 5169, ORJ 100 o 350 tis.Kč (C.15.) 

na § 3419, pol. 5169, ORJ 161, ÚZ 7112 o 7 tis.Kč (C.16.) 

na § 3612, pol. 5152, ORJ 137 o 352 tis.Kč (C.17.) 

na § 2143, pol. 5169, ORJ 300 o 20 tis.Kč (C.19.) 

- kapitálové výdaje 

(B.9.) na ORJ 230, § 2212, pol. 6121, org. 3116, ÚZ 36108224 o 501 tis.Kč 

                                                                                    ÚZ 36517871 o 2 837 tis.Kč  

na § 6399, pol. 6121, ORJ 230, ÚZ 8113 o 1 815 tis.Kč (C.4.) 

na § 3631, pol. 6121, ORJ 230, org. 4098 o 2 000 tis.Kč (C.5.) 

(C.6.) na ORJ 230, § 2321, pol. 6121, org. 7265, ÚZ 95 o 620 tis.Kč 

                                                                                    ÚZ 8113 o 4 000 tis.Kč  

                                 § 3612, pol. 6121, ÚZ 8224, org. 1015 o 42 tis.Kč   

                                 § 3111, pol. 6121, org. 6318, ÚZ 33113233 o 6 tis.Kč 

                                                                                    ÚZ 33513233 o 34 tis.Kč 

                                 § 2310, pol. 6121, org. 7178 o 900 tis.Kč 

                                 § 2221, pol. 6121, ÚZ 95, org. 3064 o 900 tis.Kč 

                                 § 3149, pol. 6121, ÚZ 8113, org. 8158 o 500 tis.Kč 

                                 § 3529, pol. 6121, ÚZ 95, org. 6043 o 272 tis.Kč  

                                 § 2321, pol. 6121, org. 7196 o 3 000 tis.Kč 

                                 § 2310, pol. 6121, org. 7243 o 192 tis.Kč 

                                 § 2321, pol. 6121, org. 7243 o 201 tis.Kč  

                                                                 org. 7197 o 3 000 tis.Kč  

                                 § 3639, pol. 6121, org. 8114 o 768 tis.Kč 

                                 § 5119, pol. 6121, org. 8169 o 775 tis.Kč 

                                                                 org. 8169, ÚZ 95 o 60 tis.Kč 

                                 § 5219, pol. 6122, org. 8169, ÚZ 54515837 o 30 tis.Kč 

                                 § 2321, pol. 6121, org. 7242 o 500 tis.Kč  
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                                 § 2212, pol. 6121, org. 3116, ÚZ 36108224 o 1 248 tis.Kč 

                                                                                    ÚZ 36517871 o 7 062 tis.Kč  

                                 § 2321, pol. 6121, org. 7085 o 15 000 tis.Kč 

                                 § 5311, pol. 6121, ÚZ 8113, org. 8112 o 15 000 tis.Kč 

na § 6399, pol. 6121, ÚZ 8113, ORJ 230 o 1 000 tis.Kč (C.9.) 

- neinvestiční transfery 

(C.11.) na ORJ 180, § 4357, pol. 5331, org. 34, ÚZ 10 o 308 tis.Kč 

                                                                                  ÚZ 20 o 768 tis.Kč   

(C.18.) na ORJ 180, § 4357, pol. 5331, org. 37, ÚZ 10 o 1 600 tis.Kč  

                                                                                  ÚZ 20 o 400 tis.Kč   

- investiční transfery 

na § 6399, pol. 6341, ÚZ 8113, ORJ 120, org. 16 o 317 tis.Kč (C.9.) 

s n i ž u j e  

- účelová rezerva na financování akcí EIB 

na § 6409, pol. 5901, ÚZ 8224 o 9 189 tis.Kč (B.1.) 

                                                     o 37 892 tis.Kč (B.9.) 

Městský obvod Poruba (A.3.) 

- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR na pol. 4116, ÚZ 33x13233 o 124 tis.Kč 

- zvýší neinvestiční transfery na § 43xx, pol. 5336, ÚZ 33x13233 o 124 tis.Kč 

Městský obvod Ostrava-Jih (A.4.) 

- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR na pol. 4116, ÚZ 33x13233 o 975 tis.Kč 

- zvýší běžné výdaje na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 33x13233 o 975 tis.Kč 

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz (A.5., A.6.) 

- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR na pol. 4116, ÚZ 33x13233 o 450 tis.Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 4329, pol. 5xxx, ÚZ 33x13233 o 450 tis.Kč 

- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery od obcí na pol. 4116, ÚZ 4428 o 125 tis.Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 4xxx, pol. 5xxx, ÚZ 4428 o 125 tis.Kč 

Městský obvod Nová Ves (C.4.) 

- zvýší přijaté investiční transfery od obcí na pol. 4221, ÚZ 8113 o 1 815 tis.Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na akci 5023 - rekonstrukce hasičské zbrojnice Nová Ves 

  na § 5522, pol. 612x, ÚZ 8113 o 1 815 tis.Kč 

Městský obvod Poruba (C.5.) 

- zvýší přijaté investiční transfery od obcí na pol. 4221, ÚZ 3500 o 2 000 tis.Kč 
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- zvýší kapitálové výdaje na akci “Nasvětlení přechodů pro chodce Hlavní třída” 

  na § xxxx, pol. 61xx, ÚZ 3500 o 2 000 tis.Kč 

Městský obvod Vítkovice (C.8.) 

- zvýší přijaté investiční transfery od obcí na pol. 4221, ÚZ 8123 o 21 tis.Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na výkup nemovitosti na § xxxx, pol. 6130, ÚZ 8123 o 21 tis.Kč 

Městský obvod Michálkovice (C.9.) 

- sníží přijaté investiční transfery od obcí na pol. 4221, ÚZ 8113 o 317 tis.Kč 

- zvýší přijaté neinvestiční transfery od obcí na pol. 4121, ÚZ 8113 o 1 317 tis.Kč 

- sníží kapitálové výdaje na akci 3920 úprava MK Ferdinandova kolonie 

  na § 22xx, pol. 6121, ÚZ 8113 o 317 tis.Kč 

- sníží běžné výdaje na opravu místních komunikací 

  na § 22xx, pol. 5171, ÚZ 8113 o 236 tis.Kč 

- zvýší běžné výdaje na opravu místních komunikací 

  na § 22xx, pol. 5171, ÚZ 8113 o 1 553 tis.Kč 

 

  

3) ukládá 

  vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválená rozpočtová opatření 

 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.08.2014 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 131 
Financování akcí městských obvodů a AMO 
  
Usnesení číslo: 10754/RM1014/138 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí 

a) neinvestiční dotace ve výši 563 tis.Kč městskému obvodu Lhotka na odstranění havarijního 

stavu dešťové kanalizace na ul. Televizní dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

b) investiční dotace ve výši 783 tis.Kč městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na 

souběžně probíhající práce u investičních akcí realizovaných investičním odborem MMO v 

rámci projektu EKOTERMO IIA dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

c) investiční dotace ve výši 138 tis.Kč městskému obvodu Svinov na souběžně probíhající 
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práce u investičních akcí realizovaných investičním odborem MMO v rámci projektu 

EKOTERMO IIA dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

d) neinvestiční dotace ve výši 285 tis.Kč městskému obvodu Slezská Ostrava na dokončení 

prací souvisejících s rekonstrukcí vstupního pavilonu objektu Domu s pečovatelskou službou 

Hladnovská dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

  

 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

- neinvestiční transfery obcím na ORJ 120 

na § 6399, pol. 5321, ÚZ 93, org. 12 o 563 tis.Kč 

                                     ÚZ 8113, org. 3 o 285 tis.Kč 

- investiční transfery obcím 

na § 6399, pol. 6341, ÚZ 8113, org. 2 o 783 tis.Kč  

                                                      org. 22 o 138 tis.Kč 

- kapitálové výdaje 

na § 6211, pol. 6121, ÚZ 8113, ORJ 290 o 240 tis.Kč 

s n i ž u j í 

- kapitálové výdaje 

na ORJ 230, § 3149, pol. 6121, ÚZ 8113, org. 8158 o 1 300 tis.Kč 

                      § 3639, pol. 6121, ÚZ 8113, org. 8100 o 146 tis.Kč 

                      § 2321, pol. 6121, org. 7256 o 563 tis.Kč 

Městský obvod Lhotka 

- zvýší přijaté neinvestiční transfery od obcí na pol. 4121, ÚZ 93 o 563 tis.Kč 

- zvýší běžné výdaje na odstranění havarijního stavu dešťové kanalizace ul. Televizní 
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  na § 2321, pol. 5171, ÚZ 93 o 563 tis.Kč 

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

- zvýší přijaté investiční transfery od obcí na pol. 4221, ÚZ 8113 o 783 tis.Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na akci 5025 - ZŠ Ostrčilova - zateplení a výměna oken 

  na § 3113, pol. 6121, ÚZ 8113 o 264 tis.Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na akci 5024 - ZŠ Ostrava, Zelená 42 

  na § 3113, pol. 6121, ÚZ 8113 o 117 tis.Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na akci 5021 - MŠ Repinova - zateplení fasády, výměna oken 

  na § 3111, pol. 6121, ÚZ 8113 o 402 tis.Kč 

Městský obvod Svinov  

- zvýší přijaté investiční transfery od obcí na pol. 4221, ÚZ 8113 o 138 tis.Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na akci 5031 - ZŠ Bílovecká 1, Svinov- rek. obvod. pláště 

  na § 3113, pol. 6121, ÚZ 8113 o 54 tis.Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na akci 5032 - ZŠ Bílovecká 10, Svinov - rek. obvod. pláště 

  na § 3113, pol. 6121, ÚZ 8113 o 74 tis.Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na akci 5033 - MŠ Polanecká 4, Svinov - rek. obvod. pláště 

  na § 3111, pol. 6121, ÚZ 8113 o 10 tis.Kč 

Městský obvod Slezská Ostrava 

- zvýší přijaté neinvestiční transfery od obcí na pol. 4121, ÚZ 8113 o 285 tis.Kč 

- zvýší běžné výdaje na akci výměna oken, dveří a střechy u Domu s pečovatelskou službou 

Hladnovská 

  na § 4351, pol. 5171, ÚZ 8113 o 285 tis.Kč  

  

 

  

3) ukládá 

  vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření 

 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.08.2014 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_VZ 8 
Zadání veřejné zakázky “Daňové přiznání 2015-2017”, poř. č. 144/2014 
  
Usnesení číslo: 10755/RM1014/138 

(zn.předkl.) 
07 
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Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na zpracování přiznání k dani z 

příjmů právnických osob za statutární město Ostrava za rok 2015, 2016 a 2017 se společností: 

CMC Audit s.r.o. 

Sídlo: Martinovská 3168, 723 00 Ostrava - Martinov 

IČO: 25857932 

za cenu nejvýše přípustnou 1.260.000,- Kč bez DPH 

 

  

 
RM_M 136 
Návrh na schválení rozpočtového opatření 
  
Usnesení číslo: 10756/RM1014/138 

(zn.předkl.) 
33 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

snižují neinvestiční transfery obcím na § 6399, pol. 5321, ORJ 120 o 871 tis.Kč 

zvyšuje rozpočtová rezerva na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 871 tis.Kč 

Městský obvod Poruba 

- sníží neinvestiční přijaté transfery od obcí na pol. 4121 o 871 tis.Kč 

- sníží výdaje na § xxxx, pol. xxxx o 871 tis.Kč 

 

  

2) ukládá 

  vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření 

 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.08.2014 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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RM_M 137 
Návrh smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace spolku 
MOTOSPORT KLUB HOŠŤÁLKOVICE O. S., IČO: 26564220, se sídlem: 
Za Hřbitovem 406, 725 28 Ostrava - Hošťálkovice na zajištění projektu 
“MČR Cross-country OPEN” 
  
Usnesení číslo: 10757/RM1014/138 

(zn.předkl.) 
33 

  
k materiálu č. BJ1014 02256/14 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout 

a) o poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 100 tis. Kč spolku 

MOTOSPORT KLUB HOŠŤÁLKOVICE O. S., IČO: 26564220, se sídlem: Za 
Hřbitovem 406, 725 28  Ostrava - Hošťálkovice na zabezpečení projektu 

“MČR Cross-country OPEN”   

b) o uzavření smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého 

materiálu 

 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 
schválit rozpočtové opatření, kterým se: 

s n í ž í: 

běžné výdaje 

na § 2229, pol. 5169, ORJ 100                                                  o 100 tis. 

Kč 
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z v ý š í: 

neinvestiční transfery  spolkům 

na § 3429, pol. 5222, ORJ 100                                                  o 100 tis. 

Kč 

 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Bc. Tomáši Suchardovi 

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

 

  

 Vyřizuje: Ing. Břetislav Glumbík, T: 10.09.2014 

 vedoucí odboru dopravy 

  
 

RM_M 7 
Návrh smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace Sdružení pro 
rozvoj Moravskoslezkého kraje na zabezpečení konference 
TRANSPORT 2014 
  
Usnesení číslo: 10758/RM1014/138 

(zn.předkl.) 
09 

  
k materiálu č. BJ1014 02254/14 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 
rozhodnout 

a) o poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 50 tis. Kč Sdružení pro 

rozvoj Moravskoslezského kraje, z. s., IČ: 00576310, se sídlem: Výstavní 
8, 709 00  Ostrava, na zabezpečení 18. ročníku mezinárodní konference 

TRANSPORT 2014 
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b) o uzavření smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého 

materiálu 

 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 
schválit rozpočtové opatření, kterým se: 

s n í ž í: 

neinvestiční transfery obč. sdružením 

na § 4359, pol. 5222, ORJ 100                                                      o 50 

tis. Kč 

z v ý š í: 

neinvestiční transfery neziskovým  org. 

na § 2291, pol. 5229, ORJ 100                                                      o 50 

tis. Kč 

 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Bc. Tomáši Suchardovi 

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

 

  

 Vyřizuje: Ing. Břetislav Glumbík, T: 10.09.2014 

 vedoucí odboru dopravy 
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RM_M 27 
Zpracování strategické části projektu Integrovaný plán mobility Ostrava 
  
Usnesení číslo: 10759/RM1014/138 

(zn.předkl.) 
09 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  závěry strategické části projektu Integrovaný plán mobility Ostrava 

 

  

2) ukládá 

  náměstkovi primátora Bc. Tomáši Suchardovi 

předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu města 

 

  

 Vyřizuje: Ing. Břetislav Glumbík, T: 10.09.2014 

 vedoucí odboru dopravy 

  
 

RM_MZP 1 
Návrh na úpravu platu řediteli Domova Korýtko, příspěvková 
organizace 
  
Usnesení číslo: 10760/RM1014/138 

(zn.předkl.) 
86 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
plat Mgr. XXXXX XXXXXXXXXX, ředitele Domova Korýtko, příspěvková organizace, s 

účinností od 1. 7. 2014 dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

 

  

 
RM_M 102 
Návrh na poskytnutí investiční dotace právnické osobě Čtyřlístek - 
centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková 
organizace, IČO: 70631808 
  
Usnesení číslo: 10761/RM1014/138 

(zn.předkl.) 
41 

  
k materiálu č. BJ1014 02442/14 
  
Rada města 
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1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout: 

o poskytnutí investiční dotace právnické osobě Čtyřlístek - centrum pro 

osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace, IČO 
70631808 se sídlem Hladnovská 751/119, 712 00 Ostrava - Muglinov ve 

výši 150.000,-- Kč a o uzavření smlouvy o poskytnutí investiční dotace této 

právnické osobě dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 předloženého 
materiálu 

 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

- snižuje neinvestiční účelový příspěvek zřízeným příspěvkovým 

organizacím 

  na § 4357, pol. 5331, org. 43, ÚZ 2003, ORJ 180                  o 150 tis. Kč 

- zvyšují investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 

  na § 4357, pol. 6351, org. 43, ORJ 180                                o 150 tis. Kč 

  

 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 
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schválit úpravu závazného ukazatele Čtyřlístku - centru pro osoby se 

zdravotním postižením Ostrava, IČO 70631808, a to zvýšení investiční 
dotace o 150 tis. Kč a snížení neinvestičního příspěvku o 150 tis. Kč 

 

  

4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Martinu Štěpánkovi, Ph.D. 

předložit návrhy dle bodů 1) až 3) tohoto usnesení k rozhodnutí a ke 

schválení zastupitelstvu města na jeho 34. jednání dne 10.9.2014 

 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 10.09.2014 

 vedoucí odboru sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit 

  
 

RM_M 22 
Návrh na vyhlášení 6. ročníku výběrového řízení dotačního programu 
na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky v mateřských, 
základních a středních školách se sídlem na území SMO pro rok 2015 
  
Usnesení číslo: 10762/RM1014/138 

(zn.předkl.) 
86 

  
k materiálu č. BJ1014 02472/14 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

a) vyhradit si rozhodnutí ve věci schválení  Zásad pro poskytování účelových dotací na 

podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky v mateřských, základních a středních školách 

se sídlem na území SMO pro rok 2015 

b) vyhradit si rozhodnutí o vyhlášení výběrového řízení dotačního programu na podporu 

rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky v mateřských, základních a středních školách se sídlem 

na území SMO pro rok 2015 
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2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

a) schválit návrh Zásad pro poskytování účelových dotací na podporu rozvoje bilingvní a 

cizojazyčné výuky v mateřských, základních a středních školách se sídlem na území SMO pro 

rok 2015  dle Přílohy č. 1 předloženého materiálu 

b) schválit návrh na vyhlášení výběrového řízení dotačního programu na podporu rozvoje 

bilingvní a cizojazyčné výuky v mateřských, základních a středních školách se sídlem na 

území SMO pro rok 2015 dle Přílohy č. 2 předloženého materiálu 

 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Martinu Štěpánkovi, Ph.D. 

předložit zastupitelstvu města návrhy dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení na jeho jednání dne 

10.09.2014 

 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 10.09.2014 

 ved. odb. soc. věcí, školství, sportu a volnočas. aktivit 

  
 

RM_M 128 
Návrh na poskytnutí mimořádných účelových dotací nestátním 
neziskovým organizacím v oblasti sociální péče 
  
Usnesení číslo: 10763/RM1014/138 

(zn.předkl.) 
86 

  
k materiálu č. BJ1014 02466/14 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 
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rozhodnout o poskytnutí mimořádných účelových dotací nestátním neziskovým organizacím v 

oblasti sociální péče dle přílohy č. 2 předloženého materiálu a o uzavření smluv dle přílohy č.3 

předloženého materiálu s těmito organizacemi 

 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se: 

- s n i ž u j í 

běžné výdaje v ORJ 180 

na § 4351, pol. 5909, ÚZ 7301   o     997 tis. Kč 

na § 4357, pol. 5909, ÚZ 7314   o 1 000 tis. Kč 

- z v y š u j í 

neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím v ORJ 180 

na § 4311, pol. 5222, ÚZ 7301   o 170 tis. Kč  

     § 4344, pol. 5223, ÚZ 7301   o 120 tis. Kč 

     § 4351, pol. 5223, ÚZ 7301   o 150 tis. Kč 

     § 4359, pol. 5221, ÚZ 7301   o   70 tis. Kč 

     § 4359, pol. 5223, ÚZ 7301   o 200 tis. Kč 

     § 4371, pol. 5222, ÚZ 7301   o   50 tis. Kč 

     § 4372, pol. 5222, ÚZ 7301   o 200 tis. Kč 

     § 4374, pol. 5223, ÚZ 7301   o 450 tis. Kč 

     § 4375, pol. 5223, ÚZ 7301   o 200 tis. Kč 

     § 4378, pol. 5222, ÚZ 7301   o   90 tis. Kč  

     § 4379, pol. 5222, ÚZ 7301   o   90 tis. Kč  

§ 4399, pol. 5213, ÚZ 7301   o 207 tis. Kč 

 

  

3) ukládá 
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náměstkovi primátora Ing. Martinu Štěpánkovi, Ph.D. 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodu 1) a ke schválení návrh dle bodu 2) 

tohoto usnesení 

 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 10.09.2014 

 vedoucí odboru sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit 

  
 

RM_M 129 
4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě 
Ostava na období 2015-2018 
  
Usnesení číslo: 10764/RM1014/138 

(zn.předkl.) 
86 

  
k materiálu č. BJ1014 02478/14 
k usnesení č. 3293/ZM0610/41 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 

2015-2018 a pokračování procesu komunitního plánování v Ostravě dle předloženého návrhu a 

příloh č. 1-3 předloženého materiálu 

 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Martinu Štěpánkovi, Ph.D. 

předložit 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na 

období 2015-2018  zastupitelstvu města ke schválení 
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 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 10.09.2014 

 vedoucí odboru sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit 

  
 

RM_M 121 
Návrh na navýšení neinvestičního příspěvku Národnímu divadlu 
moravskoslezskému, p.o., k dokrytí kumulované ztráty z minulých let 
  
Usnesení číslo: 10765/RM1014/138 

(zn.předkl.) 
42 

  
k materiálu č. BJ1014 02477/14 
k usnesení č. 2811/RM1014/36 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o navýšení neinvestičního příspěvku Národnímu divadlu moravskoslezskému, příspěvkové 

organizaci, ul. Čs. legií č. 148/14, 701 04 Ostrava – Moravská Ostrava, IČO: 00100528, 

o 12 650 tis. Kč k dokrytí kumulované ztráty z minulých let   

 

  

2) schvaluje 

  
schválit rozpočtové opatření, kterým se 

- z v y š u j í 

neinvestiční příspěvky na ORJ 160 

na § 3311, pol. 5331, org. 4234   o  12 650 tis. Kč 

- s n i ž u j í 

rozpočtová rezerva na ORJ 120 

na § 6409, pol. 5901                   o  7 500 tis. Kč 

neinvestiční výdaje na ORJ 160 

na § 3319, pol. 5901, ÚZ 7111     o       60 tis. Kč 

neinvestiční výdaje na ORJ 160 

na § 3392, pol. 5901, ÚZ 1355     o   5 090 tis. Kč 

 

  

3) ukládá 

  vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 
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 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.08.2014 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit úpravu závazného ukazatele - zvýšení neinvestičního příspěvku 

Národnímu divadlu moravskoslezskému, příspěvkové organizaci, ul. Čs. legií č. 148/14, 701 

04 Ostrava – Moravská Ostrava, IČO: 00100528,  o 12 650 tis. Kč 

 

  

5) ukládá 

  
náměstkyni primátora Ing. Simoně Piperkové a náměstkovi primátora Ing. Tomáši Petříkovi   

předložit zastupitelstvu města ke schválení bod 4) tohoto usnesení na jeho zasedání 

dne 10.09.2014 

 

  

 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 10.09.2014 

 vedoucí odboru kultury a zdravotnictví 

  
 

RM_M 52 
Změny v dotacích v oblasti prevence kriminality - žádost Policie České 
republiky, Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje 
  
Usnesení číslo: 10766/RM1014/138 

(zn.předkl.) 
60 

  
k materiálu č. BJ1014 02425/14 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 rozhodnout o rozšíření účelu použití dotace dle žádosti Policie České republiky, Krajského 

ředitelství policie Moravskoslezského kraje se sídlem: 30. dubna 1682/24, 729 21 Ostrava, IČ: 

75151502, v rámci realizace projektu Řešení problematiky domácího násilí na Ostravsku - 

V., dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční účelové dotace ev. č. 

1226/2014/KZ ze dne 25.04.2014 uzavřené mezi statutárním městem Ostrava a Policií České 

republiky, Krajským ředitelstvím policie Moravskoslezského kraje dle bodu 1) tohoto usnesení 

a dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

 

  

3) ukládá 

  
náměstkyni primátora Ing. Simoně Piperkové 

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

 

  

 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 10.09.2014 

 vedoucí odboru kultury a zdravotnictví 

  
 

RM_MZP 2 
Návrh na schválení platu řediteli Městské nemocnice Ostrava, 
příspěvková organizace 
  
Usnesení číslo: 10767/RM1014/138 

(zn.předkl.) 
39 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
smluvní plat a cílovou odměnu ředitele Městské nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, 

XXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXX, s účinností od 01.09.2014, a to na dobu 

určitou do 31.01.2015, dle důvodové zprávy  předloženého materiálu 

 

  

2) rozhodla 

  o uzavření smlouvy o smluvním platu s MUDr. XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX 

XXX, bytem XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX, rok nar. XXXX, dle přílohy č. 2 

předloženého materiálu  

 

  

3) schvaluje 
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  poskytnutí odměny MUDr. XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXX, řediteli Městské 

nemocnice Ostrava, příspěvková organizace dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

 

  

 
RM_M 42 
Návrh na poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Janáčkově 
filharmonii Ostrava, p.o., na částečné krytí nákladů na turné do Čínské 
lidové republiky 
  
Usnesení číslo: 10768/RM1014/138 

(zn.předkl.) 
42 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Janáčkově filharmonii Ostrava, příspěvkové 

organizaci, 28. října 124, Ostrava – Moravská Ostrava, PSČ 702 00, IČO: 00373222, ve výši 

500 tis. Kč na částečné krytí nákladů na turné do Čínské lidové republiky 

      

 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

- z v y š u j í 

neinvestiční příspěvky na ORJ 160 

na § 3312, pol. 5331, ÚZ 2003, org. 4212    o 500 tis. Kč 

- s n i ž u j í 

ostatní neinvestiční výdaje na ORJ 160 

na § 3319, pol. 5901, ÚZ 7111    o 333 tis. Kč 

neinvestiční transfery na ORJ 160 

na § 3319, pol. 5222                  o 148 tis. Kč 

- z v y š u j í 

nedaňové příjmy na ORJ 160 

na § 3392, pol. 2229, org. 4258   o   12 tis. Kč 

na § 4349, pol. 2212                  o    7 tis. Kč 
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3) ukládá 

  vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.08.2014 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit úpravu závazného ukazatele - zvýšení neinvestičního příspěvku 

Janáčkově filharmonii Ostrava, příspěvkové organizaci, 28. října 124, Ostrava – Moravská 

Ostrava, PSČ 702 00, IČO: 00373222,  o 500 tis. Kč  

     

 

  

5) ukládá 

  
náměstkyni primátora Ing. Simoně Piperkové 

předložit zastupitelstvu města ke schválení bod 4) tohoto usnesení na jeho zasedání 

dne 10.09.2014 

 

  

 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 10.09.2014 

 vedoucí odboru kultury a zdravotnictví 

  
 

RM_M 23 
Žádost společnosti Ostravské výstavy, a.s., o úhradu ztráty za rok 2013 
  
Usnesení číslo: 10769/RM1014/138 

(zn.předkl.) 
42 

  
k usnesení č. 10144/RM1014/134 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 
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zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí účelové dotace ve výši 636.255,73 Kč obchodní společnosti Ostravské 

výstavy, a.s., se sídlem Černá louka 3235, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 25399471 

na úhradu ztráty roku 2013 

 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se: 

- z v y š u j í 

  neinvestiční transfery 

  na § 2141, pol. 5213, ÚZ 2003, ORJ 160  o 637 tis. Kč 

- s n i ž u j e 

  rozpočtová rezerva 

  na § 6409, pol. 5901, ORJ 120                  o 637 tis. Kč 

 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města 

Ostravy dle přílohy č. 3 předloženého materiálu  

 

  

4) žádá 

  
předsedu představenstva společnosti Ostravské výstavy, a.s. 

předložit návrhy dle bodů 1) až 3) tohoto usnesení k rozhodnutí zastupitelstvu města na jeho 

34. zasedání dne 10.09.2014 
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 Vyřizuje: Karel Burda, T: 10.09.2014 

 předseda představenstva společnosti 

  
 

RM_M 24 
Žádost společnosti DK POKLAD, s.r.o. o rozšíření účelu použití 
poskytnuté neinvestiční účelové dotace 
  
Usnesení číslo: 10770/RM1014/138 

(zn.předkl.) 
42 

  
k materiálu č. BJ1014 02342/14 
k usnesení č. 2131/ZM1014/29 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o rozšíření účelu použití poskytnuté neinvestiční účelové dotace z 

rozpočtu statutárního města Ostravy společnosti DK POKLAD, s.r.o., se sídlem Ostrava-

Poruba, M. Kopeckého 675, IČO: 47670576 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z 

rozpočtu statutárního města Ostravy ev. č. 0003/2014/KZ dle bodu 1) tohoto usnesení a přílohy 

č. 3 předloženého materiálu 

 

  

3) žádá 

  
jednatelku společnosti DK POKLAD, s.r.o., Bc. Radanu Zapletalovou 

o předložení zastupitelstvu města k rozhodnutí body 1) - 2) tohoto usnesení na jeho 34. 

zasedání dne 10.09.2014 
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 Vyřizuje: Bc. Radana Zapletalová, T: 10.09.2014 

 jednatelka společnosti DK POKLAD, s.r.o. 

  
 

RM_M 25 
Žádost společnosti DK POKLAD, s.r.o. o změnu termínu použití 
poskytnuté investiční účelové dotace a změnu termínu pro vyúčtování 
poskytnuté investiční účelové dotace 
  
Usnesení číslo: 10771/RM1014/138 

(zn.předkl.) 
42 

  
k materiálu č. BJ1014 02341/14 
k usnesení č. 1040/ZM1014/16 
k usnesení č. 1567/ZM1014/22 
k usnesení č. 1660/ZM1014/23 
k usnesení č. 2656/ZM1014/33 
k usnesení č. 2527/ZM1014/32 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o změně termínu použití a změně termínu vyúčtování poskytnuté investiční 

účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy společnosti DK POKLAD, s.r.o., se 

sídlem Ostrava-Poruba, M. Kopeckého 675, IČO: 47670576 dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o poskytnutí investiční účelové dotace z 

rozpočtu statutárního města Ostravy ev. č. 1343/2012/KZ dle bodu 1) tohoto usnesení a přílohy 

č. 3 předloženého materiálu 
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3) žádá 

  
jednatelku společnosti DK POKLAD, s.r.o. 

o předložení zastupitelstvu města k rozhodnutí body 1) - 2) tohoto usnesení na jeho 34. 

zasedání dne 10.09.2014 

 

  

 Vyřizuje: Bc. Radana Zapletalová, T: 10.09.2014 

 jednatelka společnosti DK POKLAD, s.r.o. 

  
 

RM_M 122 
Žádost o poskytnutí neinvestiční účelové dotace v oblasti kultury 
spolku Ostravské centrum nové hudby, spolku Stará aréna a fyzické 
osobě podnikající Ing. Lucii Houthoofdtové 
  
Usnesení číslo: 10772/RM1014/138 

(zn.předkl.) 
60 

  
k materiálu č. BJ1014 02423/14 
k usnesení č. 0798/ZM1014/14 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí neinvestiční účelové dotace v oblasti kultury z rozpočtu statutárního 

města Ostrava v roce 2014 uvedeným žadatelům: 

- spolku Ostravské centrum nové hudby, se sídlem Dr. Šmerala 1626/2, 702 00 Ostrava - 

Moravská Ostrava, IČO: 70631531 na náklady spojené s realizací projektu “Ostravská banda 

na zahajovacím koncertě Huddersfield Contemporary Music Festival 2014” ve výši 150 tis. Kč 

- spolku Stará aréna, se sídlem 28. října 23/21, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO: 

22849521 na náklady spojené s realizací projektu “Podpora pravidelných kulturních a 

společenských aktivit ve Staré aréně v roce 2014” ve výši 150 tis. Kč 

- fyzické osobě podnikající Ing. Lucii Houthoofdtové, s místem podnikání U Břízek 115/8, 747 

94 Dobroslavice, IČO: 61953318 na náklady spojené s realizací projektu “Advent plný andělů” 
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ve výši 90 tis. Kč 

dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

- s n i ž u j í 

ostatní neinvestiční výdaje na ORJ 170 

na § 3529, pol. 5909                                    o  150 tis. Kč 

běžné výdaje na ORJ 221 

na § 2141, pol. 5139                                    o  150 tis. Kč 

neinvestiční transfery na ORJ 160 

na § 3319, pol. 5222                                    o    90 tis. Kč 

- z v y š u j í 

neinvestiční transfery na ORJ 160 

na § 3312, pol. 5222                                     o 150 tis. Kč 

na § 3319, pol. 5222                                     o 150 tis. Kč 

na § 3319, pol. 5212                                     o   90 tis. Kč 

  

 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření smluv o poskytnutí neinvestiční účelové dotace mezi statutárním 

městem Ostrava a žadateli neinvestiční účelové dotace dle bodu 1) tohoto usnesení a přílohy 

č. 2 předloženého materiálu 
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4) ukládá 

  
náměstkyni primátora Ing. Simoně Piperkové 

předložit návrh dle bodů 1) až 3) tohoto usnesení na zasedání zastupitelstva města dne 

10.09.2014 ke schválení a rozhodnutí 

 

  

 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 10.09.2014 

 vedoucí odboru kultury a zdravotnictví 

  
 

RM_M 39 
Návrh na poskytnutí neinvestičního příspěvku Městské nemocnici 
Ostrava na odstranění havarijního stavu ležatých rozvodů vody včetně 
cirkulace v objektu centrálních laboratoří a v hospodářské budově 
  
Usnesení číslo: 10773/RM1014/138 

(zn.předkl.) 
40 

  
k materiálu č. BJ1014 02229/14 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku ve výši 1.000 tis. Kč Městské nemocnici 

Ostrava, příspěvková organizace, se sídlem Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava, IČO 

00635162, na odstranění havarijního stavu ležatých rozvodů vody včetně cirkulace v objektu 

centrálních laboratoří a v hospodářské budově 

 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

- zvyšuje neinvestiční příspěvek PO 

  na § 3522, pol. 5331, ORJ 170, org. 4241 ..... o 1.000 tis. Kč 
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- snižují běžné výdaje  

  na § 3529, pol. 5909, ORJ 170 ..................... o 1.000 tis. Kč 

  

 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.08.2014 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit úpravu závazného ukazatele - zvýšení neinvestičního příspěvku Městské nemocnici 

Ostrava, příspěvková organizace, o 1.000 tis. Kč 

 

  

5) ukládá 

  
náměstkyni primátora Ing. Simoně Piperkové 

předložit zastupitelstvu města ke schválení návrh dle bodu 4) tohoto usnesení 

 

  

 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 10.09.2014 

 vedoucí odboru kultury a zdravotnictví 
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RM_M 40 
Schválení odůvodnění významné veřejné zakázky na projekty 
Energetické úspory Městské nemocnice Ostrava 
  
Usnesení číslo: 10774/RM1014/138 

(zn.předkl.) 
40 

  
k materiálu č. BJ1014 02232/14 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit odůvodnění významné veřejné zakázky na projekty “Energetické úspory MNO - 

centrální sklad / sklad oddělení zásobování”, “Energetické úspory MNO - centrální laboratoř 

OKH a OKB”, “Energetické úspory MNO - centrální příjem a emergency, chirurgie a 

ARO”, ”Energetické úspory MNO - lékařská pohotovostní služba a autodílny MNO” Městské 

nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, se sídlem Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava, 

IČO 00635162, v rozsahu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu  

 

  

2) ukládá 

  
náměstkyni primátora Ing. Simoně Piperkové 

předložit zastupitelstvu města ke schválení odůvodnění významné veřejné zakázky dle bodu 1) 

tohoto usnesení 

 

  

 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 10.09.2014 

 vedoucí odboru kultury a zdravotnictví 

  
 

RM_M 41 
Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí investiční dotace Městské 
nemocnici Ostrava na částečnou úhradu nákladů na zpracování 
projektové dokumentace na Centrum chirurgických oborů a operačních 
sálů 
  
Usnesení číslo: 10775/RM1014/138 

(zn.předkl.) 
40 
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k materiálu č. BJ1014 02231/14 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření smlouvy o poskytnutí investiční dotace ve výši 1.000 tis. Kč Městské 

nemocnici Ostrava, příspěvková organizace, se sídlem Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava, 

IČO 00635162, na částečnou úhradu nákladů na zpracování projektové dokumentace na 

Centrum chirurgických oborů a operačních sálů dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

 

  

3) ukládá 

  
náměstkyni primátora Ing. Simoně Piperkové 

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

 

  

 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 10.09.2014 

 vedoucí odboru kultury a zdravotnictví 

  
 

RM_M 123 
Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do vlastnictví Městské 
nemocnice Ostrava, příspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 10776/RM1014/138 

(zn.předkl.) 
40 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  v souladu s § 27 odst. 5 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

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

dle důvodové zprávy  a návrhu smluv, uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu do 

vlastnictví Městské nemocnice Ostrava, příspěvkové organizace 

 

  

2) ukládá 

  
náměstkyni primátora Ing. Simoně Piperkové 

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

 

  

 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 05.09.2014 

 vedoucí odboru kultury a zdravotnictví 

  
 

RM_M 101 
Návrh na vyhlášení výběrového řízení pro poskytnutí dotací v oblasti 
kultury pro rok 2015 
  
Usnesení číslo: 10777/RM1014/138 

(zn.předkl.) 
87 

  
k materiálu č. BJ1014 02502/14 
k usnesení č. 0798/ZM1014/14 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

vyhradit si rozhodnutí ve věci vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí dotací v oblasti 

kultury z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2015 s termínem uzávěrky pro podání 

žádostí do 07. 11. 2014 do 13:00 hod. dle příloh č. 1 a 2 předloženého materiálu 

 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí dotací v oblasti kultury z rozpočtu 

statutárního města Ostravy pro rok 2015 s termínem pro podání žádostí do 07. 11. 2014 do 

13:00 hod. dle příloh č. 1 a 2 předloženého materiálu 

 

  

3) ukládá 

  
náměstkyni primátora Ing. Simoně Piperkové 
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předložit návrh dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení zastupitelstvu města na jeho zasedání dne 10. 

09. 2014 k rozhodnutí 

 

  

 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 10.09.2014 

 vedoucí odboru kultury a zdravotnictví 

  
 

RM_M 124 
Žádost o uvolnění finančních prostředků z Fondu pro upevnění 
veřejného pořádku, bezpečnosti a ochrany osob a majetku 
  
Usnesení číslo: 10778/RM1014/138 

(zn.předkl.) 
87 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uvolnění finančních prostředků z Fondu pro upevnění veřejného pořádku, bezpečnosti a 

ochrany osob a majetku v celkové výši 800 tis. Kč na pořízení 1 vozidla devítimístného s 

pohonem na naftu 

 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

- z v y š u j í  se kapitálové výdaje na ORJ 270 

  na § 5311, pol. 6123, ÚZ 1020          o    800 tis. Kč 

- z v y š u j e  financování na ORJ 120 

  na pol. 8115, ÚZ 1020                      o    800 tis. Kč 

 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 
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 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.08.2014 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 125 
Plán prevence kriminality statutárního města Ostravy na léta 2015 - 
2016 
  
Usnesení číslo: 10779/RM1014/138 

(zn.předkl.) 
87 

  
k materiálu č. BJ1014 02431/14 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit Plán prevence kriminality statutárního města Ostravy na léta 2015-2016 dle přílohy č. 

1 předloženého materiálu 

 

  

2) ukládá 

  náměstkyni primátora Ing. Simoně Piperkové 

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

 

  

 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 10.09.2014 

 vedoucí odboru kultury a zdravotnictví 

  
 

RM_M 120 
Koncepce rozvoje kultury statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 10780/RM1014/138 

(zn.předkl.) 
87 

  
k materiálu č. BJ1014 02503/14 
k usnesení č. 7930/RM1014/103 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
aktualizovanou Koncepci rozvoje kultury statutárního města Ostravy do roku 2020 vč. 

Akčního plánu dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu 
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2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit aktualizovanou Koncepci rozvoje kultury statutárního města Ostravy do roku 2020 vč. 

Akčního plánu dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu 

 

  

3) ukládá 

  
vedoucí odboru kultury a zdravotnictví 

vytvořit podmínky pro provedení další aktualizace Koncepce rozvoje kultury statutárního 

města Ostravy do roku 2020 včetně Akčního plánu 

Termín: průběžně 

 

  

 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová,  

 vedoucí odboru kultury a zdravotnictví 

  
4) ukládá 

  
náměstkyni primátora Ing. Simoně Piperkové 

předložit návrh dle bodu 2) tohoto usnesení zastupitelstvu města dne 10.09.2014 

 

  

 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 10.09.2014 

 vedoucí odboru kultury a zdravotnictví 

  
 

RM_VZ 11 
Veřejná zakázka na sdruženou dodávku zemního plynu pro rok 2015 - 

(zn.předkl.) 
84 
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výběr nejvhodnější nabídky včetně uzavření smlouvy 
  
Usnesení číslo: 10781/RM1014/138 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
a) na základě výsledků elektronického výběrového řízení o pořadí nabídek veřejné zakázky o 

sdružených službách dodávky zemního plynu dle přílohy č.1 předloženého materiálu a o 

výběru nejvhodnější nabídky, kterou podal uchazeč : 

- v části I.- maloodběr do 630 MWh/ročně 

Europe Easy Energy a.s., IČ: 28603001, se sídlem Hvězdova 1716/2b, Praha 4, PSČ 140 78 za 

cenu nejvýše přípustnou 29 532 204,-- Kč bez DPH 

- v části II. - středoodběr nad 630 MWk/ročně 

LUMIUS, spol. s r.o., IČ 25911945, se sídlem Frýdek-Místek, ul. Míru 3267, PSČ 738 01, 

za cenu nejvýše přípustnou 12 658 217,-- Kč bez DPH 

b) o uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky plynu - v části I. maloodběr do 630 

MWh/ročně - se společností Europe Easy Energy a.s., IČ: 28603001, se sídlem Hvězdova 

1716/2b, Praha 4, PSČ 140 78   dle přílohy zadávací dokumentace P2/9 - vzorová smlouva pro 

maloodběr, schválené usnesením rady města č. 8901/RM1014/115 dne 3.12.2013  

 

  

2) vyzývá 

  
statutární zástupce organizací, podílejících se na centralizovaném zadání Veřejné zakázky o 

sdružených službách dodávky zemního plynu pro statutární město Ostrava a jemu podřízené 

organizace v části I - maloodběr do 630 MWh/ročně, 

aby za podmínek, shodných s návrhem smlouvy dle přílohy zadávací dokumentace P2/9 - 

vzorová smlouva pro maloodběr, schválené usnesením rady města č. 8901/RM1014/115 dne 

3.12.2013,  uzavřeli se společností Europe Easy Energy a.s., IČ: 28603001, se sídlem 

Hvězdova 1716/2b, Praha 4, PSČ 140 78  smlouvy o sdružených službách dodávky plynu na 

rok 2015 pro svá odběrná místa 
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3) vyzývá 

  
statutární zástupce organizací, podílejících se na centralizovaném zadání Veřejné zakázky o 

sdružených službách dodávky zemního plynu pro statutární město Ostrava a jemu podřízené 

organizace v  část II - středoodběr nad 630 MWh/ročně, 

aby za podmínek, shodných s návrhem smlouvy dle přílohy zadávací dokumentace P2/10 - 

vzorová smlouva pro středoodběr, schválené usnesením rady města č. 8901/RM1014/115 dne 

3.12.2013,   uzavřeli se společností Lumius, spol. s r.o.,  IČ 25911945, se sídlem Frýdek-

Místek, ul. Míru 3267, PSČ 738 01, smlouvy o sdružených službách dodávky plynu pro svá 

odběrná místa 

 

  

 
RM_VZ 13 
Veřejná zakázka “NR - vybavení interiéru místnosti 206”, poř.č. 137/2014 
  
Usnesení číslo: 10782/RM1014/138 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na poskytnutí dodávek, prací a 

služeb nezbytných k vybavení interiéru zasedací místnosti č. 206 v Nové radnici, v rozsahu dle 

předloženého návrhu, se společností: 

KASCH - interiér s.r.o. 

se sídlem: Ostrava - Polanka nad Odrou, Jaromíra Šamala 318/10, PSČ 725 25 

IČ: 26831724 

za cenu nejvýše přípustnou 1.488.558,- Kč bez DPH 

 

  

 
• Tisková oprava - 
Tisková oprava bodu 3) usnesení rady města č. 9312/RM1014/121 ze 
dne 18.2.2014 (rozpočtové opatření) 
 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) Chybné znění: 
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schvaluje rozpočtová opatření, kterými se 

zvyšují běžné výdaje 

na ORJ 135, § 4349, org. 54000000, ÚZ 33513233, pol. 5011 o 414 tis.Kč 

                                                                                           pol. 5021 o 359 tis.Kč 

                                                                                           pol. 5031 o 104 tis.Kč 

                                                                                           pol. 5032 o 38 tis.Kč 

                                                                 ÚZ 33113233, pol. 5011 o 73 tis.Kč 

                                                                                           pol. 5021 o 64 tis.Kč 

                                                                                           pol. 5031 o 19 tis.Kč 

                                                                                           pol. 5032 o 7 tis.Kč 

                                                                 pol. 5021 o 166 tis.Kč 

 

  

2) Správné znění: 

  
schvaluje rozpočtová opatření, kterými se 

zvyšují běžné výdaje 

na ORJ 135, § 4349, org. 54000000, ÚZ 33513233, pol. 5011 o 414 tis.Kč 

                                                                                           pol. 5021 o 359 tis.Kč 

                                                                                           pol. 5031 o 104 tis.Kč 

                                                                                           pol. 5032 o 38 tis.Kč 

                                                                 ÚZ 33113233, pol. 5011 o 73 tis.Kč 

                                                                                           pol. 5021 o 64 tis.Kč 

                                                                                           pol. 5031 o 19 tis.Kč 

                                                                                           pol. 5032 o 7 tis.Kč 

                        § 4349, pol. 5021 o 166 tis.Kč 

 

  

 
• Tisková oprava - 
Tisková oprava usnesení rady města č. 10154/RM1014/134 ze dne 
10.6.2014, bod 1) a bod 2) 
 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
1) Chybné znění: 

  
1) souhlasí 
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se zřízením příspěvkové organizace s názvem “Firemní školka města Ostravy, příspěvková 

organizace” se sídlem Prokešovo nám. 1803/8, 729 30 Ostrava, s účinností ode dne 1. 7. 2015 

  

  

 

  

2) Správné znění: 

  
1) souhlasí 

se zřízením příspěvkové organizace s názvem “Firemní školka města Ostravy, příspěvková 

organizace” se sídlem Prokešovo nám. 1803/8, 702 00 Ostrava, s účinností ode dne 1. 7. 2015 

 

  

3) Chybné znění: 

  
2) doporučuje 

zastupitelstvu města 

rozhodnout o zřízení příspěvkové organizace s názvem “Firemní školka města Ostravy, 

příspěvková 

organizace” se sídlem Prokešovo nám. 1803/8, 729 30 Ostrava, s účinností ode dne 1. 7. 2015 

 

  

4) Správné znění: 

  
2) doporučuje 
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zastupitelstvu města 

rozhodnout o zřízení příspěvkové organizace s názvem “Firemní školka města Ostravy, 

příspěvková 

organizace” se sídlem Prokešovo nám. 1803/8, 702 00 Ostrava, s účinností ode dne 1. 7. 2015 

 

  

 
  
 
 


