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Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 07.10.2014 
  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název zn.předkl. 

11091/RM1014/144 RM_M 0 Schválení programu 144. schůze rady města dne 

07.10.2014 

28 

11092/RM1014/144 RM_M 51 Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Mgr. Jana 

Žemly, ředitele Janáčkovy filharmonie Ostrava, 

p.o., do Velké Británie ve dnech 21.-25.09.2014 

42 

11093/RM1014/144 RM_M 42 Ukončení projektu “Revitalizace zeleně v Ostravě-

Porubě” 

50 

11094/RM1014/144 RM_M 43 Schválení opravného Rozhodnutí o poskytnutí 

dotace v rámci programu “Podpora bydlení” pro 

rok 2014 k projektu “Regenerace sídliště 

Šalamouna - 4B etapa” 

50 

11095/RM1014/144 RM_M 55 Schválení Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Moravskoslezského kraje v rámci dotačního 

programu “Příspěvky na ozdravné pobyty” na 

spolufinancování projektu “Ozdravné pobyty 

předškolních dětí městského obvodu MOaP II.” 

50 

11096/RM1014/144 RM_M 62 Poskytnutí podpory a rozhodnutí o poskytnutí 

podpory z Operačního programu Životní prostředí 

na projekt “Snížení energetické náročnosti budovy 

MŠ Matrosovova v Ostravě - Mariánských Horách” 

50 

11097/RM1014/144 RM_M 63 Poskytnutí podpory a rozhodnutí o poskytnutí 

podpory z Operačního programu Životní prostředí 

na projekt “Zateplení a výměna oken Základní 

školy Generála Janka Ostrava - Mariánské Hory” 

50 

11098/RM1014/144 RM_M 47 Záznam z kontroly úplnosti předaných podkladů 

zrušené právnické osoby 

02 

11099/RM1014/144 RM_M 41 Přijetí účelové neinvestiční dotace pro rok 2014 z 

rozpočtu Moravskoslezského kraje na úhradu 

výdajů na zabezpečení akceschopnosti jednotek 

sboru dobrovolných hasičů v rámci města Ostravy 

01 

11100/RM1014/144 RM_M 57 Návrh na poskytnutí finančního daru Národnímu 

divadlu moravskoslezskému na realizaci pamětní 

desky Vladimíru Brázdovi 

01 

11101/RM1014/144 RM_M 44 Podněty občana statutárního města Ostravy 28 

11102/RM1014/144 RM_M 45 Žádost obchodní společnosti OVA!!!CLOUD.net 

a.s. 

28 

11103/RM1014/144 RM_M 46 Náhrada škody - dopravní nehoda D.S 28 

11104/RM1014/144 RM_M 58 Přehled písemností adresovaných radě města a 

zastupitelstvu města za období od 16.08.2014 do 

06.10.2014 

28 

11105/RM1014/144 RM_M 61 Náhrada škody - úraz na eskalátoru Svinov mosty 28 

11106/RM1014/144 RM_M 1 Smlouva o spolupráci a licenční smlouva 38 

11107/RM1014/144 RM_M 40 Ukončení realizace projektu Parkoviště a 

komunikace ZOO Ostrava, Revitalizace 

38 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

 

Strana 3/83  

Komenského sadů, Objekty na řece a Visuté galerie 

a navýšení nábřežní zdi na Havlíčkově nábřeží 

11108/RM1014/144 RM_M 48 Návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo a smlouvě 

mandátní ev.č. 2346/2013/OER/LPO 

38 

11109/RM1014/144 RM_M 66 Rozklad k Rozhodnutí Úřadu pro ochranu 

hospodářské soutěže v rámci veřejné zakázky 

„Rozšíření portálu města Ostravy“ 

38 

11110/RM1014/144 RM_M 53 Zprávy o výsledcích auditů operací projektů 

statutárního města Ostravy provedených 

Ministerstvem financí ČR 

38 

11111/RM1014/144 RM_M 39 Aktuální informace o vývoji projektu “Rozšíření 

výukového areálu Bělský les – výukové centrum” 

38 

11112/RM1014/144 RM_MZP 2 Návrh na přiznání vyššího platového tarifu řediteli 

Zoologické zahrady Ostrava, příspěvková 

organizace 

80 

11113/RM1014/144 RM_M 17 Návrh dodatku č. 18 ke Smlouvě na poskytování 

služeb elektronických komunikací 

0913/2003/MIS/LPO se společností 

OVA!!!CLOUD.net a.s. 

83 

11114/RM1014/144 RM_M 19 Návrh na uzavření Dohody o spolupráci při 

využívání služeb informačních systémů statutárního 

města Ostravy provozovaných v rámci metropolitní 

sítě a Centra ICT služeb města Ostravy s 

předmětnými organizacemi 

83 

11115/RM1014/144 RM_VZ 18 Návrh na uzavření smlouvy o poskytování služeb 

technické podpory k produktům Oracle se 

společností Oracle Czech s.r.o. 

83 

11116/RM1014/144 RM_VZ 25 Veřejná zakázka “Technická podpora Microsoft”, 

poř.č. 192/2014 

83 

11117/RM1014/144 RM_M 16 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 

č. 1427/2014/OER/OI/LPO na realizaci staveb 

“Ekologizace objektu ZŠ Chrustova, Ostrava-

Slezská Ostrava” a “Revitalizace MŠ VÝHLEDY 

Ostrava-Hošťálkovice” - projekt “EKOTERMO II 

A” 

05 

11118/RM1014/144 RM_M 35 Návrh na uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo 

č.1426/2014/OER/OI/LPO k projektu 

EKOTERMO IIA Ostrava 

05 

11119/RM1014/144 RM_M 8 Návrh na uzavření smluv o právu provést stavbu a 

smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene v souvislosti se stavbami odboru 

investičního, zahrnutými do kapitálového rozpočtu 

statutárního města Ostravy 

05 

11120/RM1014/144 RM_M 21 Návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného 

břemene v souvislosti se stavbou Obvodová 

komunikace Františkov, II. etapa - 1.část; SO 421, 

zahrnutou do kapitálového rozpočtu statutárního 

města Ostravy. 

05 
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11121/RM1014/144 RM_M 36 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 

č. 0914/2014/OI/LPO na realizaci “Sanace 

pozemku vč. demolice základů budovy bývalé 

úpravny vody v areálu ÚV Nová Ves” 

05 

11122/RM1014/144 RM_VZ 2 Veřejná zakázka “ÚČOV - rekonstrukce VN 

rozvodny”, poř.č. 085/2014 

05 

11123/RM1014/144 RM_VZ 3 Zadání veřejné zakázky “Vodní zdroj Stará Bělá – 

Pešatek, optimalizace technologie”, poř. č. 

150/2014 

05 

11124/RM1014/144 RM_VZ 4 Veřejná zakázka “Oprava komunikace ul. 

Balbínova”, poř. č. 206/2014 

05 

11125/RM1014/144 RM_VZ 5 Veřejná zakázka “Stará Bělá, propojení stávající 

kanalizace na sběrač D - monitoring”, poř.č. 

208/2014 

05 

11126/RM1014/144 RM_VZ 6 Veřejná zakázka “Havarijní oprava kanalizace ul. U 

Cementárny - Plzeňská”, poř.č. 213/2014 

05 

11127/RM1014/144 RM_VZ 7 Veřejná zakázka “Propojení dešťové kanalizace 

VTP Ostrava”, poř.č. 196/2014 

05 

11128/RM1014/144 RM_VZ 8 Veřejná zakázka “ÚČOV, míchání aktivace č. 3”, 

poř. č. 200/2014 

05 

11129/RM1014/144 RM_VZ 9 Veřejná zakázka “Nová radnice rekonstrukce 

fasády a oken (DPS)”, poř. č. 202/2014 

05 

11130/RM1014/144 RM_VZ 11 Zadání veřejné zakázky “Oprava vodovodu 

Nádražní - Valchařská”, poř. č. 214/2014 

05 

11131/RM1014/144 RM_VZ 12 Veřejná zakázka “Náměstí O.-Jih, veřejný prostor 

Hrabůvka (PD+IČ+AD)”, poř. č. 215/2014 

05 

11132/RM1014/144 RM_VZ 13 Veřejná zakázka “Rekonstrukce Městského 

stadionu Ostrava - Vítkovice, severní a jižní ochozy 

(BOZP)”, poř. č. 218/2014 

05 

11133/RM1014/144 RM_VZ 14 Veřejná zakázka “Rekonstrukce Městského 

stadionu Ostrava - Vítkovice, severní a jižní ochozy 

(TDS)”, poř. č. 219/2014 

05 

11134/RM1014/144 RM_VZ 15 Veřejná zakázka “Rekonstrukce Městského 

stadionu Ostrava - Vítkovice, severní a jižní ochozy 

(AD)”, poř. č. 220/2014 

05 

11135/RM1014/144 RM_VZ 16 Veřejná zakázka “Zajištění gabionové zdi - 

Protipovodňová ochrana Žabník”, poř. č. 225/2014 

05 

11136/RM1014/144 RM_VZ 17 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a 

uzavření smlouvy o dílo a smlouvy příkazní na 

zpracování dokumentace pro provedení stavby 

“Domov pro seniory IRIS - přístavba dvou 

obytných bloků - interiér” PD+AD 

05 

11137/RM1014/144 RM_VZ 20 Veřejná zakázka “Safari v ZOO Ostrava - dopravní 

prostředky II”, poř. č. 139/2014 

5 

11138/RM1014/144 RM_VZ 21 Veřejná zakázka “Revitalizace ZŠ Ostrava - 

Hošťálkovice”, poř. č. 221/2014 

05 

11139/RM1014/144 RM_VZ 22 Veřejná zakázka “Cyklotrasa M - ul. 1. máje, 

Sokola Tůmy a Cyklistické propojení ul. 

05 
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Poděbradova, Horova (DÚR + IČ)”, poř. č. 

228/2014 

11140/RM1014/144 RM_VZ 23 Zadání veřejné zakázky “Rekonstrukce ČS 

Včelínek, Žleby a Novoveská”, poř. č. 230/2014 

05 

11141/RM1014/144 RM_VZ 24 Veřejná zakázka “Snížení spotřeby energií v ZOO 

Ostrava”, poř. č. 169/2014 

05 

11142/RM1014/144 RM_M 12 Návrh na souhlas s umístěním stavby na pozemcích 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy 

08 

11143/RM1014/144 RM_M 22 Návrh na souhlas s umístěním podzemního 

elektrického vedení VN 22 kV, podzemního 

elektrického vedení 2x NN 0,4 kV a podzemní 

elektrické přípojky NN 0,4 kV k pozemkům ve 

vlastnictví statutárního města Ostravy a uzavření 

smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

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

08 

11144/RM1014/144 RM_M 23 Návrh na souhlas s umístěním telekomunikačního 

optického kabelu a uzavření smlouvy o budoucí 

smlouvě o zřízení služebnosti s ČR - Krajské 

ředitelství policie MSK 

08 

11145/RM1014/144 RM_M 24 Návrh na souhlasy s umístěním plynárenského 

zařízení do pozemků ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy a návrh na uzavření smluv o 

budoucích smlouvách o zřízení věcných břemen s 

budoucím oprávněným RWE GasNet, s.r.o. 

08 

11146/RM1014/144 RM_M 25 Návrh na souhlas s umístěním podzemních 

kabelových přípojek NN 0,4 kV a pojistkové skříně 

k pozemkům ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy a uzavření smluv o budoucí smlouvě o 

zřízení věcného břemene-služebnosti, pro ČEZ 

Distribuce, a.s. 

08 

11147/RM1014/144 RM_M 26 Návrh na zřízení věcného břemene - služebnosti a 

uzavření smluv o zřízení věcného břemene - 

služebnosti k pozemkům ve vlastnictví SMO pro 

oprávněného ČEZ Distribuce, a.s. 

08 

11148/RM1014/144 RM_M 27 Návrh na zřízení věcných břemen a uzavření smluv 

o zřízení věcného břemene s oprávněnými UPC 

Česká republika, s.r.o., O2 Czech Republic a.s. 

08 

11150/RM1014/144 RM_M 29 Záměr nepronajmout část pozemku ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy, v k.ú. Hrabůvka. 

08 

11151/RM1014/144 RM_M 30 Návrh na uzavření dohody o skončení nájmu (k.ú. 

Přívoz) 

08 

11152/RM1014/144 RM_M 31 Návrh dohody o skončení užívání pozemků (k.ú. 

Pustkovec) 

08 

11153/RM1014/144 RM_M 32 Výzva k odstranění závadného chování ve věci 

nehrazení nájemného a záloh na služby za užívání 

bytu na ul. Horní č. 3031/98, Ostrava-Bělský Les 

08 

11154/RM1014/144 RM_M 33 Návrh dohody o prominutí poplatků z prodlení a 

úroků z prodlení, Horní 3031/98 

08 
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11155/RM1014/144 RM_M 34 Návrh na předání vodohospodářského majetku ve 

vlastnictví statutárního města Ostrava do nájmu 

společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s., 

navýšení hodnoty majetku, které již má OVAK a.s. 

v nájmu o realizované technické zhodnocení a 

záměr pronájmu vodohospodářských staveb a 

pozemku 

08 

11156/RM1014/144 RM_M 37 Návrh na zmocnění společenství vlastníků jednotek 

k odstranění části stavby veřejného osvětlení 

08 

11157/RM1014/144 RM_M 38 Návrh na záměr města pronajmout část pozemku 

parc. č. 4246/13 v k ú. Moravská Ostrava, obec 

Ostrava 

08 

11158/RM1014/144 RM_M 52 Návrh na uzavření smlouvy o právu provést stavbu 

pro Moravskoslezský kraj 

08 

11159/RM1014/144 RM_M 54 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce s manželi 

B. 

08 

11160/RM1014/144 RM_M 60 Návrh na uzavření nájemní smlouvy na nájem části 

nemovité věci v k.ú. Moravská Ostrava, obec 

Ostrava se společností DRILLING TRADE, s.r.o. 

08 

11161/RM1014/144 RM_M 67 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce s New 

Karolina Shopping Center Development, s. r. o. 

08 

11162/RM1014/144 RM_M 68 Návrh na uzavření nájemní smlouvy na pozemek 

parc.č. 62/2, orná půda v k.ú. Polanka nad Odrou, 

obec Ostrava s Povodí Odry, státní podnik. Návrh 

na uzavření smlouvy o výpůjčce k částem pozemků 

v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava a v k.ú. 

Moravská Ostrava, obec Ostrava s Dopravním 

podnikem Ostrava a.s. 

08 

11163/RM1014/144 RM_M 70 Návrh na souhlas vlastníka s odnětím části 

nemovitosti ze zemědělského půdního fondu. 

Návrh na uzavření smlouvy o právu provést stavbu 

s Moravskoslezským krajem. Návrh na uzavření 

smlouvy o výpůjčce částí pozemků s 

Moravskoslezským krajem. Návrh na uzavření 

dohody o umístění a provozování stavby s 

Moravskoslezským krajem. Vše k nemovitostem v 

k.ú. Mošnov, obec Mošnov. 

08 

11164/RM1014/144 RM_M 50 Předchozí souhlas k pronájmu nemovitostí v 

majetku města, svěřených městskému obvodu 

Ostrava-Jih 

89 

11165/RM1014/144 RM_VZ 19 Návrh na změnu bodu 2) usnesení rady města č. 

10808/RM1014/139 ze dne 02.09.2014 

28 

11166/RM1014/144 RM_M 3 Prodej podílových listů Investiční společnosti 

České spořitelny, a.s. nabytých po K.B. 

07 

11167/RM1014/144 RM_M 14 Úprava závazného ukazatele 07 

11168/RM1014/144 RM_M 15 Úprava rozpočtu r. 2014 07 

11169/RM1014/144 RM_M 18 Uzavření smluv s Českou poštou, s.p. zajišťující 

převody plateb z a na běžné účty města 

07 
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11170/RM1014/144 RM_M 49 Dotace městskému obvodu Radvanice a Bartovice 

na demolice 

07 

11171/RM1014/144 RM_M 59 Úprava rozpočtu r. 2014 - dodatek 07 

11172/RM1014/144 RM_M 20 Návrh tarifních úprav Tarifu ODIS a jeho ceníku 

pro rok 2015 

45 

11173/RM1014/144 RM_M 2 Aktualizace Generelu veřejného osvětlení 

statutárního města Ostravy 

09 

11174/RM1014/144 RM_M 5 Dočasná změna zpoplatnění parkovacích míst 09 

11175/RM1014/144 RM_M 11 Plán zimní údržby místních komunikací na období 

od 1. 11. 2014 do 31. 3. 2015 

09 

11176/RM1014/144 RM_M 4 Udělení předchozího souhlasu s nabytím daru do 

vlastnictví právnické osoby Domov Korýtko, 

příspěvková organizace 

41 

11177/RM1014/144 RM_M 6 Neinvestiční účelový příspěvek pro Středisko 

volného času, Ostrava - Moravská Ostrava, p.o. - 

havarijní stav střechy a svodů křídla C objektu na 

ul. Ostrčilova 19/2925 

42 

11178/RM1014/144 RM_M 56 Návrh na poskytnutí investiční účelové dotace 

společnosti Sportovní a rekreační zařízení města 

Ostravy, s.r.o., na pořízení projektových 

dokumentací pro investiční akci “Revitalizace 

venkovního areálu Krytého bazénu v Ostravě-

Porubě” a realizaci investičních akcí “Úprava 

bazénové technologie - UV lampy” a “Klimatizace 

hotelových pokojů a společenské místnosti hotelu 

Sport Club” 

45 

11179/RM1014/144 RM_M 64 Informativní zpráva o průběhu projektu Ostrava - 

Evropské město sportu 2014 

86 

11180/RM1014/144 RM_M 65 Žádost subjektu Martin Kráčalík, IČO: 67346600 o 

poskytnutí mimořádné účelové neinvestiční dotace 

86 

11181/RM1014/144 RM_M 9 Návrh na odpis nedobytné pohledávky Divadla 

loutek Ostrava, příspěvkové organizace 

42 

11182/RM1014/144 RM_M 13 Smlouva o zabezpečení odborné praxe studentů 

vzdělávacích institucí 

36 

11183/RM1014/144 RM_MZP 1 Návrh organizační změny v rámci Magistrátu města 

Ostravy 

35 

11184/RM1014/144 RM_M 10 Návrh na vyřazení přebytečného a 

neupotřebitelného majetku v užívání Magistrátu 

města Ostravy 

84 

11185/RM1014/144 RM_M 7 Návrh na souhlas ke stavbám na pozemcích v 

katastrálních územích obce Ostrava, jako vlastníka 

sousedních nemovitostí 

84 

11186/RM1014/144 RM_VZ 1 Zadání veřejných zakázek malého rozsahu v 

komoditních kategoriích “Kancelářský materiál” 

84 

11187/RM1014/144 RM_VZ 10 Zadání veřejné zakázky “Plynová, tepelná a tlaková 

zařízení v objektech SMO”, poř. č. 204/2014 

84 

11188/RM1014/144 RM_ORG 1 Návrh na schválení termínu konání 145. schůze 

rady města dne 21.10.2014 

35 
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Materiály, které byly staženy : 
  

 Materiál 
  

Název zn.předkl. 

  RM_M 69 Návrh na projednání výzvy městského obvodu a 

petice občanů a Návrh na zúžení - nezúžení 

předmětu výpůjčky (k.ú. Moravská Ostrava) 

08 
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RM_M 0 
Schválení programu 144. schůze rady města dne 07.10.2014 
  
Usnesení číslo: 11091/RM1014/144 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  program 144. schůze rady města dne 07.10.2014 

  

 
RM_M 51 
Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Mgr. Jana Žemly, ředitele 
Janáčkovy filharmonie Ostrava, p.o., do Velké Británie ve dnech 21.-
25.09.2014 
  
Usnesení číslo: 11092/RM1014/144 

(zn.předkl.) 
42 

  
k usnesení č. 10898/RM1014/141 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
zprávu ze zahraniční pracovní cesty Mgr. Jana Žemly, ředitele Janáčkovy filharmonie Ostrava, 

p.o., do Velké Británie ve dnech 21.-25.09.2014 

  

 
RM_M 42 
Ukončení projektu “Revitalizace zeleně v Ostravě-Porubě” 
  
Usnesení číslo: 11093/RM1014/144 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 8291/RM1014/109 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s předloženou zprávou o ukončení projektu “Revitalizace zeleně v Ostravě-Porubě“ (viz. 

příloha  č. 1) spolufinancovaného v rámci Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osa 

6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny, oblast podpory 6.5 Podpora regenerace urbanizované 

krajiny, včetně udržitelnosti projektu po dobu 10 let a s konečným vyúčtováním projektu 
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2) schvaluje 

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

1 367 315,25 Kč 

  

3) žádá 

  
městský obvod  Poruba 

zabezpečit udržitelnost projektu „Revitalizace zeleně v Ostravě-Porubě“ dle bodu 1) tohoto 

usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lumír Palyza, T: 20.12.2022 

 starosta Městského obvodu Poruba 

  
 

RM_M 43 
Schválení opravného Rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci 
programu “Podpora bydlení” pro rok 2014 k projektu “Regenerace 
sídliště Šalamouna - 4B etapa” 
  
Usnesení číslo: 11094/RM1014/144 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 10612/RM1014/138 
k usnesení č. 8909/RM1014/116 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  s přijetím dotace dle podmínek opravného Rozhodnutí o poskytnutí dotace 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 

  
navýšení spolufinancování o částku ve výši 139 260,- Kč v roce 2014 v rámci projektu 

“Regenerace sídliště Šalamouna - 4B etapa”, přičemž celková částka spolufinancování v roce 

2014 činí 1 544 255 Kč dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

3) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

a) zvyšují se neinvestiční transfery obcím na ORJ 120 

na § 6399, pol. 5321, ÚZ 8113, org. 2                      o    958 tis. Kč 

b) zvyšují se investiční transfery obcím na ORJ 120 

na § 6399, pol. 6341, ÚZ 8113, org. 2                      o    587 tis. Kč 
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c) snižují se kapitálové výdaje ORJ 230 

na § 5311, pol. 6121, ÚZ 8113, org. 8112                o  1 545 tis. Kč 

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz zvýší přijaté neinvestiční transfery od obcí 

na pol. 4121, ÚZ 8113                                                  o    958 tis. Kč 

zvýší přijaté investiční transfery od obcí 

na pol. 4221, ÚZ 8113                                                  o    587 tis. Kč 

zvýší běžné výdaje na akci Regenerace sídliště Šalamouna – 4B etapa 

na § 3745, pol. 5169, ÚZ 8113                                      o    958 tis. Kč 

zvýší kapitálové výdaje na akci Regenerace sídliště Šalamouna – 4B etapa 

na § 3745, pol. 6121, ÚZ 8113                                      o    587 tis. Kč 

  

4) ukládá 

  vedoucímu odboru financí a rozpočtu  

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.10.2014 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
5) 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: 31.10.2014 

 starosta Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  
 

RM_M 55 
Schválení Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského 
kraje v rámci dotačního programu “Příspěvky na ozdravné pobyty” na 
spolufinancování projektu “Ozdravné pobyty předškolních dětí 
městského obvodu MOaP II.” 
  
Usnesení číslo: 11095/RM1014/144 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 9598/RM1014/126 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se Smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, která by měla být 

uzavřena mezi statutárním městem Ostrava, městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz a 

poskytovatelem: Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ: 70890692 na 

financování projektu “Ozdravné pobyty předškolních dětí městského obvodu MOaP II.” z 

dotačního programu “Příspěvky na ozdravné pobyty” dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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a 

s přijetím dotace z dotačního programu “Příspěvky na ozdravné pobyty” dle podmínek 

poskytovatele dotace - Moravskoslezský kraj, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava na 

projekt “Ozdravné pobyty předškolních dětí městského obvodu MOaP II.” 

  

2) žádá 

  starostu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

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

usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Jiří Havlíček, T: 28.11.2014 

 starosta Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  
 

RM_M 62 
Poskytnutí podpory a rozhodnutí o poskytnutí podpory z Operačního 
programu Životní prostředí na projekt “Snížení energetické náročnosti 
budovy MŠ Matrosovova v Ostravě - Mariánských Horách” 
  
Usnesení číslo: 11096/RM1014/144 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 2881/ZM1014/35 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
a) s návrhem Smlouvy č. 14171553 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí 

ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí, která by měla být uzavřena mezi 

příjemcem statutárním městem Ostrava, jednajícího prostřednictvím městského obvodu 

Mariánské Hory          a Hulváky, Přemyslovců 63, 709 36  Ostrava – Mariánské Hory, IČ 

00845451 a poskytovatelem Státním fondem životního prostředí České republiky se sídlem 

Kaplanova 1931/1, 148 00  Praha 11, IČ 00020729, na financování projektu „Snížení 

energetické náročnosti budovy MŠ Matrosovova v Ostravě – Mariánských Horách“ 

z Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osa 3             – Udržitelné využívání zdrojů 

energie,, oblast podpory 3.2 – Realizace úspor energie a využití odpadního tepla dle přílohy č. 

1 předloženého materiálu 

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

Ministerstva životního prostředí ČR, se sídlem Vršovická 1442/65, 100 10  Praha 10, IČ 

00164801, na projekt „Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Matrosovova v Ostravě – 

Mariánských Horách“ dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 

za podmínky, že zastupitelstvo města vydá souhlas s tím, že předmět podpory nebude převeden 

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

bod 5, písmeno e) smlouvy uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  zastupitelstvu města 

vyslovit souhlas 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, bod 5) písmeno e) smlouvy 

uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu 

  

3) žádá 

  
městský obvod Mariánské Hory a Hulváky 

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

  

 Vyřizuje: Ing. arch. Liana Janáčková, T: 11.12.2016 

 starostka Městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky 

  
4) žádá 

  
starostku městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky 

předložit zastupitelstvu města návrh dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. arch. Liana Janáčková, T: 08.10.2014 

 starostka Městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky 

  
 

RM_M 63 
Poskytnutí podpory a rozhodnutí o poskytnutí podpory z Operačního 
programu Životní prostředí na projekt “Zateplení a výměna oken 
Základní školy Generála Janka Ostrava - Mariánské Hory” 
  
Usnesení číslo: 11097/RM1014/144 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 2882/ZM1014/35 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
a) s návrhem Smlouvy č. 14170723 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí 

ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí, která by měla být uzavřena mezi 

příjemcem statutárním městem Ostrava, jednajícím prostřednictvím městského obvodu 

Mariánské Hory  a Hulváky, Přemyslovců 63, 709 36  Ostrava – Mariánské Hory, IČ 
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00845451 a poskytovatelem Státním fondem životního prostředí České republiky se sídlem 

Kaplanova 1931/1, 148 00  Praha 11, IČ 00020729, na financování projektu „Zateplení a 

výměna oken Základní školy Generála Janka Ostrava – Mariánské Hory“ z Operačního 

programu Životní prostředí, Prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie, oblast 

podpory 3.2 – Realizace úspor energie a využití odpadního tepla dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

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

Ministerstva životního prostředí ČR, se sídlem Vršovická 1442/65, 100 10  Praha 10, IČ 

00164801, na projekt „Zateplení a výměna oken Základní školy Generála Janka Ostrava – 

Mariánské Hory“ dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 

za podmínky, že zastupitelstvo města vydá souhlas 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., 

bod 5, písmeno e) smlouvy uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

vyslovit souhlas 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, bod 5) písmeno e) smlouvy 

uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu 

  

3) žádá 

  
městský obvod Mariánské Hory a Hulváky 

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

  

 Vyřizuje: Ing. arch. Liana Janáčková, T: 08.01.2016 

 starostka Městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky 

  
4) žádá 

  
starostku městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky 

předložit zastupitelstvu města návrh dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. arch. Liana Janáčková, T: 08.10.2014 

 starostka Městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky 
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RM_M 47 
Záznam z kontroly úplnosti předaných podkladů zrušené právnické 
osoby 
  
Usnesení číslo: 11098/RM1014/144 

(zn.předkl.) 
02 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
informaci o provedené kontrole úplnosti předaných podkladů zrušené právnické osoby 

Centrum sociálních služeb Ostrava, příspěvková organizace, IČ 75082861, Ostrava - 

Mariánské Hory, Jahnova 867/12 

  

 
RM_M 41 
Přijetí účelové neinvestiční dotace pro rok 2014 z rozpočtu 
Moravskoslezského kraje na úhradu výdajů na zabezpečení 
akceschopnosti jednotek sboru dobrovolných hasičů v rámci města 
Ostravy 
  
Usnesení číslo: 11099/RM1014/144 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  o přijetí účelové neinvestiční dotace pro rok 2014 z rozpočtu Moravskoslezského kraje na 

zabezpečení akceschopnosti jednotek sboru dobrovolných hasičů v celkové výši 204.200,-- Kč 

  

2) rozhodla 

  na straně příjemce o uzavření smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace od 

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

č. 2 předloženého materiálu 

  

3) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

- přijaté neinvestiční transfery od krajů 

na pol. 4122, ÚZ 14004, ORJ 120                         o 205 tis. Kč 

- běžné výdaje 

na § 5512, pol. 5132, ÚZ 14004, ORJ 121            o 172 tis. Kč 

- neinvestiční transfery 

na § 6399, pol. 5321, ÚZ 14004, ORG 17             o 33 tis. Kč 

 

Městský obvod Radvanice a Bartovice 

- zvýší se neinvestiční přijaté transfery od obcí na pol. 4121, ÚZ 14004       o 33 tis. Kč 

- zvýší se běžné výdaje na § 5512, pol. 5xxx, ÚZ 14004                                o 33 tis. Kč 
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4) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.10.2014 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 57 
Návrh na poskytnutí finančního daru Národnímu divadlu 
moravskoslezskému na realizaci pamětní desky Vladimíru Brázdovi 
  
Usnesení číslo: 11100/RM1014/144 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí finančního daru z rozpočtu statutárního města Ostravy ve výši 20 000,- Kč 

Národnímu divadlu moravskoslezskému, příspěvkové organizaci, IČ: 00100528, se sídlem ul. 

Čs. legií 148/14, Ostrava - Moravská Ostrava, 702 00 a o uzavření darovací smlouvy dle 

přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  rozpočtové opatření, kterým se 

- sníží běžné výdaje 

na § 2141, pol. 5139, ORJ 221 o 20 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje 

na § 3326, pol. 5240, org. 00004234, ORJ 221 o 20 tis Kč. 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.10.2014 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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RM_M 44 
Podněty občana statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 11101/RM1014/144 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  podněty občana statutárního města Ostravy uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 45 
Žádost obchodní společnosti OVA!!!CLOUD.net a.s. 
  
Usnesení číslo: 11102/RM1014/144 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  žádost obchodní společnosti OVA!!!CLOUD.net a.s. dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) souhlasí 

  se zněním dopisu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 46 
Náhrada škody - dopravní nehoda D.S 
  
Usnesení číslo: 11103/RM1014/144 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  žádost pana DXXXXXX SXXXXXXy, rok nar. XXXX, bydliště XXXXXX XXX 

XXXXXXXXX XXXXXX, PSČ 747 06, zastoupeného dle plné moci Mgr. Richardem 

Langem, advokátem, ve věci náhrady škody v souvislosti s dopravní nehodou, která se stala 

dne 30.9.2013 na pozemní komunikaci ul. Halasova, v prostoru křižovatky s ul. Kutuzovovou, 

a při které došlo k poškození motorového vozidla zn. Opel RZ 6T7 8838, dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

 

  

2) rozhodla 

  neuznat odpovědnost statutárního města Ostrava za vznik škody panu DXXXXXX 

SXXXXXXXXX, rok nar. XXXX, bydliště XXXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXX, PSČ 

747 06, zastoupeném dle plné moci Mgr. Richardem Langem, advokátem, k níž došlo v 

souvislosti s dopravní nehodou, která se stala dne 30.9.2013 na pozemní komunikaci ul. 

Halasova, v prostoru křižovatky s ul. Kutuzovovou, a při které došlo k poškození motorového 

vozidla zn. Opel RZ 6T7 8838 
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3) rozhodla 

  
neuhradit částku 68 995,57 Kč panu DXXXXXX SXXXXXXXXX, rok nar. XXXX, bydliště 

XXXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXX, PSČ 747 06, zastoupeném dle plné moci Mgr. 

Richardem Langem, advokátem, požadovanou jmenovaným dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu jako náhradu škody v souvislosti s dopravní nehodou, která se stala dne 30.9.2013 na 

pozemní komunikaci ul. Halasova, v prostoru křižovatky s ul. Kutuzovovou, a při které došlo k 

poškození motorového vozidla zn. Opel RZ 6T7 8838 

  

 
RM_M 58 
Přehled písemností adresovaných radě města a zastupitelstvu města za 
období od 16.08.2014 do 06.10.2014 
  
Usnesení číslo: 11104/RM1014/144 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) projednala 

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

16.08.2014 do 06.10.2014 dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkům primátora 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 02.12.2014 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 02.12.2014 

 vedoucí odboru kultury a zdravotnictví 

  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., T: 02.12.2014 

 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 

  
3) projednala 

  
informaci o stavu písemností adresovaných radě města a zastupitelstvu města doručených do 

15.08.2014 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 
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4) ukládá 

  
primátorovi 

průběžně informovat radu města prostřednictvím odboru legislativního a právního o způsobu 

vyřízení písemností dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, T: 02.12.2014 

 vedoucí odboru legislativního a právního 

  
 

RM_M 61 
Náhrada škody - úraz na eskalátoru Svinov mosty 
  
Usnesení číslo: 11105/RM1014/144 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  žádost paní XXXXX XXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXX 

XXXXXXX XXX XXX XXXXXXX X XXXXXX, o náhradu škody na majetku ze dne 

9.4.2013 

  

2) rozhodla 

  zaplatit poškozené XXXXX XXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXX 

XXXXXXX XXX XXX XXXXXXX X XXXXXX, náhradu škody na invalidním vozíku ve 

výši 13.423,- Kč 

  

3) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

- snižují běžné výdaje § 3639, pol. 5169, ORJ 136 o 14 tis. Kč 

- zvyšují běžné výdaje § 3639, pol. 5192, ORJ 136 o 14 tis. Kč 

  

4) ukládá 

  vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat rozpočtové opatření dle bodu 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 07.10.2014 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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RM_M 1 
Smlouva o spolupráci a licenční smlouva 
  
Usnesení číslo: 11106/RM1014/144 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  o uzavření Smlouvy o spolupráci a licenční smlouvy mezi statutárním městem Ostrava a 

společností 

ADCALL systems s.r.o. 

se sídlem M. Kudeříkové 776, 664 71 Veverská Bítýška, IČO 29293286 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 40 
Ukončení realizace projektu Parkoviště a komunikace ZOO Ostrava, 
Revitalizace Komenského sadů, Objekty na řece a Visuté galerie a 
navýšení nábřežní zdi na Havlíčkově nábřeží 
  
Usnesení číslo: 11107/RM1014/144 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s předloženými zprávami o ukončení realizace projektů “Parkoviště a komunikace - ZOO 

Ostrava” (dle přílohy č. 1), “Revitalizace Komenského sadů” (dle přílohy č. 2), “Objekty na 

řece” (dle přílohy č. 3) a “Visuté galerie a navýšení nábřežní zdi na Havlíčkově nábřeží” (dle 

přílohy č. 4), spolufinancovaných z Regionálního operačního programu NUTS II 

Moravskoslezsko 2007 - 2013 

  

2) žádá 

  
ředitele Zoologické zahrady Ostrava, příspěvková organizace 

o zajištění udržitelnosti projektu “Parkoviště a komunikace ZOO Ostrava” dle podmínek 

stanovených ve Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady 

(ev.č.1561/2013/OER) a o spolupráci se statutárním městem Ostrava při administraci 

pravidelných zpráv o udržitelnosti 

  

 Vyřizuje: Ing. Petr Čolas, T: 31.12.2019 

 ředitel Zoologické zahrady Ostrava, příspěvkové organizace 
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3) ukládá 

  
vedoucímu odboru majetkového a odboru hospodářské správy 

zajistit udržitelnost projektů “Objekty na řece” a “Visuté galerie a navýšení nábřežní zdi na 

Havlíčkově nábřeží”  dle podmínek stanovených ve Smlouvách o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Regionální rady (ev.č.2425/2012/OER a 2524/2012/OER) a spolupracovat s odborem 

ekonomického rozvoje na administraci pravidelných zpráv o udržitelnosti 

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 31.12.2019 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 31.12.2019 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
4) žádá 

  
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

o zajištění udržitelnosti projektu “Revitalizace Komenského sadů” dle podmínek stanovených 

ve Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady (ev.č.2327/2012/OER) a o 

spolupráci s odborem ekonomického rozvoje při administraci pravidelných zpráv o 

udržitelnosti 

  

 Vyřizuje: Ing. Jiří Havlíček, T: 31.12.2019 

 starosta Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  
5) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy - odboru ekonomického rozvoje spolupracovat: 

se Zoologickou zahradou Ostrava, příspěvkovou organizací na zabezpečení udržitelnosti 

projektu “Parkoviště a komunikace - ZOO Ostrava” dle bodu 1) tohoto usnesení 

s odborem majetkovým a odborem hospodářské správy na zabezpečení udržitelnosti projektů 

“Objekty na řece” a “Visuté galerie a navýšení nábřežní zdi na Havlíčkově nábřeží” dle bodu 

1) tohoto usnesení 

s městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz na zabezpečení udržitelnosti projektu 

“Revitalizace Komenského sadů” dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 31.12.2019 

 vedoucí odboru ekonomického rozvoje 
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RM_M 48 
Návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo a smlouvě mandátní ev.č. 
2346/2013/OER/LPO 
  
Usnesení číslo: 11108/RM1014/144 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 7839/RM1014/103 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo a smlouvě mandátní ev. č. 2346/2013/OER/LPO 

“SPZ Ostrava - Mošnov - retenční nádrž pro plochu K (PD, AD, IČ)” se zhotovitelem: 

Tebodin Czech Republic, s.r.o., Prvního pluku 20/224, 186 59 Praha 8, IČ: 44264186 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 66 
Rozklad k Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v rámci 
veřejné zakázky „Rozšíření portálu města Ostravy“ 
  
Usnesení číslo: 11109/RM1014/144 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 1323/ZM1014/19 
k usnesení č. 5490/RM1014/71 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  se zněním rozkladu k Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v rámci veřejné 

zakázky Rozšíření portálu města Ostravy dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 53 
Zprávy o výsledcích auditů operací projektů statutárního města Ostravy 
provedených Ministerstvem financí ČR 
  
Usnesení číslo: 11110/RM1014/144 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 10844/RMm1014/50 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
auditní zprávu č.j. MF - 11122/2014/52 o auditu operace č. ROPMS/2014/O/031 k projektu 
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“Revitalizace přednádražního prostoru Svinov, II. etapa” dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

auditní zprávu č.j. MF -  11113/2014/52 o auditu operace č. ROPMS/2014/O/025 k projektu 

“Prodloužená ulice Porážková” dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

auditní zprávu č.j. MF -  11095/2014/52 o auditu operace č. ROPMS/2014/O/013 k projektu 

“Komunitní centrum Ostrava” dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 39 
Aktuální informace o vývoji projektu “Rozšíření výukového areálu 
Bělský les – výukové centrum” 
  
Usnesení číslo: 11111/RM1014/144 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 8927/RM1014/116 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  aktuální informace o vývoji projektu ”Rozšíření výukového areálu Bělský les – výukové 

centrum” 

  

2) schvaluje 

  
zahájení přípravy aktualizace projektu “Parkové cesty” v rozsahu dle varianty B   k financování 

z prostředků statutárního města Ostravy 

  

3) ukládá 

  Magistrátu města Ostrava - odboru investičnímu 

zajistit veškeré úkony spojené s přípravou projektu dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Dalibor Kanclíř, T: 31.12.2014 

 vedoucí odboru investičního 
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RM_MZP 2 
Návrh na přiznání vyššího platového tarifu řediteli Zoologické zahrady 
Ostrava, příspěvková organizace 
  
Usnesení číslo: 11112/RM1014/144 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
úpravu platu panu Ing. Petru Čolasovi, řediteli Zoologické zahrady Ostrava, příspěvková 

organizace, Michálkovická 197, 710 00 Ostrava, IČO:  00373249 s účinností od 1.10.2014, dle 

předloženého materiálu 

  

 
RM_M 17 
Návrh dodatku č. 18 ke Smlouvě na poskytování služeb elektronických 
komunikací 0913/2003/MIS/LPO se společností OVA!!!CLOUD.net a.s. 
  
Usnesení číslo: 11113/RM1014/144 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  o uzavření dodatku č. 18 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_M 19 
Návrh na uzavření Dohody o spolupráci při využívání služeb 
informačních systémů statutárního města Ostravy provozovaných v 
rámci metropolitní sítě a Centra ICT služeb města Ostravy s 
předmětnými organizacemi 
  
Usnesení číslo: 11114/RM1014/144 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dohody o spolupráci při využívání služeb informačních systémů statutárního města 

Ostravy provozovaných v rámci metropolitní sítě a Centra ICT služeb města Ostravy s 

organizacemi dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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RM_VZ 18 
Návrh na uzavření smlouvy o poskytování služeb technické podpory k 
produktům Oracle se společností Oracle Czech s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 11115/RM1014/144 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a o uzavření smlouvy o poskytování služeb technické 

podpory k produktům Oracle se společností Oracle Czech s.r.o. se sídlem V Parku 2308/8,  

140 00 Praha 4, IČ: 61498483, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu  

za cenu 1.164.188,01 Kč bez DPH 

 

  

 
RM_VZ 25 
Veřejná zakázka “Technická podpora Microsoft”, poř.č. 192/2014 
  
Usnesení číslo: 11116/RM1014/144 

(zn.předkl.) 
83 

  
k usnesení č. 10645/RM1014/138 
  
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 poskytování potřebného počtu licencí a 

služeb souvisejících se zajišťováním technické podpory programových produktů Microsoft, v 

rozsahu dle předloženého návrhu 

  

2) jmenuje 

  
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. Mgr. Pavlína Durasová      - odbor projektů IT služeb a outsourcingu 

náhradníci: 

1. Ing. Ivana Růžičková                - odbor legislativní a právní 

2. JUDr. Josef Kadlec                  - odbor legislativní a právní 

3. Bc. Helena Tichavská              - odbor projektů IT služeb a outsourcingu 
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3) jmenuje 

  
hodnotící komisi a komisi pro posouzení kvalifikace ve složení 

členové: 

1. Petr Olšanský                             - OVA!!!CLOUD.net a.s. 

2. Ing. Aleš Husník                          - OVA!!!CLOUD.net a.s. 

3. Ing. Mgr. Pavlína Durasová           - odbor projektů IT služeb a outsourcingu 

4. Bc. Helena Tichavská                  - odbor projektů IT služeb a outsourcingu  

5. Mgr. Eva Balonová                       - odbor legislativní a právní 

náhradníci: 

1. Ing. Michal Hrotík                        - OVA!!!CLOUD.net a.s. 

2. Ing. Radana Kučová                    - OVA!!!CLOUD.net a.s. 

3. Ing. Ivana Zezulová                      - odbor projektů IT služeb a outsourcingu 

4. Ing. Simon Klocek                      - odbor projektů IT služeb a outsourcingu 

5. 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: 31.03.2015 

 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: 31.03.2015 

 vedoucí odboru legislativního a právního 
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RM_M 16 
Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 
1427/2014/OER/OI/LPO na realizaci staveb “Ekologizace objektu ZŠ 
Chrustova, Ostrava-Slezská Ostrava” a “Revitalizace MŠ VÝHLEDY 
Ostrava-Hošťálkovice” - projekt “EKOTERMO II A” 
  
Usnesení číslo: 11117/RM1014/144 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 9809/RM1014/129 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1427/2014/OER/OI/LPO ze dne 5.6.2014 mezi 

statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 a 

společností MH - STAVBY, s.r.o., V Poli 904/16, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO: 27776506, na 

realizaci staveb “Ekologizace objektu ZŠ Chrustova, Ostrava - Slezská Ostrava” a 

“Revitalizace MŠ VÝHLEDY Ostrava - Hošťálkovice”, kterým se upravuje předmět smlouvy 

a cena díla, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 35 
Návrh na uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo 
č.1426/2014/OER/OI/LPO k projektu EKOTERMO IIA Ostrava 
  
Usnesení číslo: 11118/RM1014/144 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 9809/RM1014/129 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č.1426/2014/OER/OI/LPO ze dne 29.05.2014 mezi 

statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. č. 8, 729 30 Ostrava, IČ 00845451 a 

zhotovitelem BDSTAV MORAVA s.r.o. se sídlem: Bruzovice 88, 739 36, IČO: 26807947 dle 

přílohy č.1 předloženého materiálu                

  

 
 
 
 
 
 
 
 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

 

Strana 28/83  

RM_M 8 
Návrh na uzavření smluv o právu provést stavbu a smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene v souvislosti se stavbami odboru 
investičního, zahrnutými do kapitálového rozpočtu statutárního města 
Ostravy 
  
Usnesení číslo: 11119/RM1014/144 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
uzavřít “Smlouvu o poskytnutí práva provést stavbu” v souvislosti se stavbou “Prodloužení 

cyklostezky - lávka přes Ostravici” mezi vlastníkem Biocel Paskov a.s., Zahradní 762, 739 11 

Paskov, IČO: 26420317 

a stavebníkem 

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

předmětem je stavba lávky na cyklostezce, na částech pozemků p.č.2596/2, p.č. 2597/1 v 

katastrálním území Hrabová, obec Ostrava a na části pozemku p.č. 1207/4 v katastrálním 

území Vratimov, obec Vratimov, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
uzavřít “Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemeno” v souvislosti se stavbou 

“Zvýšení protipovodňové ochrany města - ul. U Hrůbků” mezi vlastníkem statutárním městem 

Ostrava, Prokešovo nám.8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451  

a budoucím oprávněným 

RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, 40117 Ústí nad Labem, IČO: 27295567, jejímž předmětem 

je přeložka plynovodu na částech pozemků p.p.č.593 a p.p.č.518/1 v katastrálním území Nová 

Ves u Ostravy, obec Ostrava dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
uzavřít “Smlouvu o poskytnutí práva provést stavbu” v souvislosti se stavbou “Komunikace v 

areálu bývalé FNsP O. - Zábřeh” mezi vlastníkem Ostravskou univerzitou v Ostravě, 

Dvořákova 7, 701 03 Ostrava, IČO: 61988987 

a stavebníkem 

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

předmětem je stavba pozemní komunikace s příslušenstvím a stavba venkovního osvětlení na 

částech pozemků p.p.č.460/31, p.p.č.460/46, p.p.č.472/7, p.p.č.472/10, p.p.č.472/11, 

p.p.č.1569, a st.p.č.1324/2 v katastrálním území Zábřeh - VŽ, obec Ostrava, dle přílohy č. 6 

předloženého materiálu 
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RM_M 21 
Návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene v souvislosti se 
stavbou Obvodová komunikace Františkov, II. etapa - 1.část; SO 421, 
zahrnutou do kapitálového rozpočtu statutárního města Ostravy. 
  
Usnesení číslo: 11120/RM1014/144 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
uzavřít trojstrannou “Smlouvu o zřízení věcného břemene” v souvislosti se stavbou “Obvodová 

komunikace Františkov, II. etapa - 1.část; SO 421” mezi vlastníkem a povinným 

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

oprávněným 

O2 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4-Michle 

a investorem stavby 

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

předmětem je stavba přeložky slaboproudých rozvodů MTS, na částech pozemků parc. č. 46/7, 

parc. č. 46/20, parc. č. 56/3 a parc. č. 5596/1 v katastrálním území Slezská Ostrava, obec 

Ostrava, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 36 
Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 0914/2014/OI/LPO 
na realizaci “Sanace pozemku vč. demolice základů budovy bývalé 
úpravny vody v areálu ÚV Nová Ves” 
  
Usnesení číslo: 11121/RM1014/144 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. 0914/2014/OI/LPO ze dne 01.04.2014 na 

realizaci ”Sanace pozemku vč.odstranění základů bývalé úpravny vody v areálu ÚV Nová 

Ves”, mezi objednatelem - statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČ 

00845451 a zhotovitelem: 

DAV, a.s., Zengrova 19, 703 00 Ostrava - Vítkovice  

IČO: 00575381 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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RM_VZ 2 
Veřejná zakázka “ÚČOV - rekonstrukce VN rozvodny”, poř.č. 085/2014 
  
Usnesení číslo: 11122/RM1014/144 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 10678/RM1014/138 
  
Rada města 

  
1) vylučuje 

  
ze zjednodušeného podlimitního řízení vyhlášeného k veřejné zakázce na realizaci stavby 

“ÚČOV - rekonstrukce VN rozvodny” z důvodů uvedených v předloženém návrhu, uchazeče, 

kteří předložili svou nabídku pod poř. č. 1, poř. č. 3 a poř. č. 4: 

poř. č. 1 

Q-ELEKTRIK a.s. 

se sídlem: Podzámčí 1926, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava 

IČO: 267 89 655 

poř. č. 3 

S.G. CZ, spol. s.r.o. 

se sídlem: Jižní náměstí 18/5, 619 00 Brno 

IČO: 255 44 471 

poř. č. 4 

ELMONTEX a.s. 

se sídlem: Vratimovská 335/69, 718 00 Ostrava 

IČO: 471 55 086 

  

2) zrušuje 

  dle ustanovení § 84 odst. 1 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 

pozdějších předpisů, zjednodušené podlimitní řízení na realizaci stavby “ÚČOV - rekonstrukce 

VN rozvodny” z důvodu uvedeného v předloženém návrhu 

  

3) ukládá 

  vedoucímu odboru legislativního a právního 

zabezpečit veškeré potřebné úkony vyplývající z bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, T: 30.11.2014 

 vedoucí odboru legislativního a právního 
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RM_VZ 3 
Zadání veřejné zakázky “Vodní zdroj Stará Bělá – Pešatek, optimalizace 
technologie”, poř. č. 150/2014 
  
Usnesení číslo: 11123/RM1014/144 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na realizaci stavby “Vodní zdroj 

Stará Bělá – Pešatek, optimalizace technologie“ s dodavatelem: 

PROSPECT spol. s r.o. 

se sídlem: Výstavní 2224/8, 709 00  Ostrava-Mar. Hory 

IČO:146 16 688 

za cenu nejvýše přípustnou 4.198.800,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 4 
Veřejná zakázka “Oprava komunikace ul. Balbínova”, poř. č. 206/2014 
  
Usnesení číslo: 11124/RM1014/144 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby 

“Oprava komunikace ul. Balbínova” v k.ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava,  a to v 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 2.518.634,66 Kč bez DPH 
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RM_VZ 5 
Veřejná zakázka “Stará Bělá, propojení stávající kanalizace na sběrač D 
- monitoring”, poř.č. 208/2014 
  
Usnesení číslo: 11125/RM1014/144 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na provedení monitoringu vlivu 

stavby „Stará Bělá, propojení stávající kanalizace na sběrač D“ na okolní objekty v 

bezprostřední blízkosti ul. Mitrovická a bezprostřední blízkosti sběrače D, k.ú. Stará Bělá, 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 698.920,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 6 
Veřejná zakázka “Havarijní oprava kanalizace ul. U Cementárny - 
Plzeňská”, poř.č. 213/2014 
  
Usnesení číslo: 11126/RM1014/144 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo na realizaci odstranění 

havarijního stavu kanalizace v ul. U Cementárny - Plzeňská, k.ú. Moravská Ostrava a Přívoz, 

obec Ostrava s dodavatelem: 

Ostravské vodárny a kanalizace a.s. 

Sídlo: Nádražní 28/3114, PSČ 729 71 Ostrava 

IČ: 451 93 673 

za cenu nejvýše přípustnou 989.487,40 Kč bez DPH 
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RM_VZ 7 
Veřejná zakázka “Propojení dešťové kanalizace VTP Ostrava”, poř.č. 
196/2014 
  
Usnesení číslo: 11127/RM1014/144 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na napojení dešťové kanalizace 

na odlučovač lehkých kapalin v areálu VTP Ostrava, k. ú Poruba, obec Ostrava s dodavatelem: 

Skanska a.s. 

Sídlo: Líbalova 1/2348, PSČ 149 00 Praha 4 - Chodov 

IČ: 262 71 303 

za cenu nejvýše přípustnou 1.405.153,78 Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 8 
Veřejná zakázka “ÚČOV, míchání aktivace č. 3”, poř. č. 200/2014 
  
Usnesení číslo: 11128/RM1014/144 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby 

“ÚČOV, míchání aktivace č.3” v Ostravě - Přívoze, a to v rozsahu dle předloženého návrhu se 

společností: 

SUBLAND-TECH s.r.o. 

se sídlem: Dlouhá 293/13, 747 17 Darkovice 

IČO: 28592611 

za cenu nejvýše přípustnou 2.821.285,- Kč bez DPH 
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RM_VZ 9 
Veřejná zakázka “Nová radnice rekonstrukce fasády a oken (DPS)”, poř. 
č. 202/2014 
  
Usnesení číslo: 11129/RM1014/144 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo na vypracování projektové 

dokumentace  pro provádění stavby včetně výkazu výměr a položkového rozpočtu pro akci 

“Nová radnice rekonstrukce fasády a oken” v Moravské Ostravě, a to v rozsahu dle 

předloženého návrhu se společností: 

OSA projekt s.r.o. 

se sídlem: Kafkova 1133/10, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava 

IČO: 47155337 

za cenu nejvýše přípustnou 838.000,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 11 
Zadání veřejné zakázky “Oprava vodovodu Nádražní - Valchařská”, poř. 
č. 214/2014 
  
Usnesení číslo: 11130/RM1014/144 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na realizace stavby „Oprava 

vodovodu ulice Nádražní - Valchařská, Moravská Ostrava“ s dodavatelem: 

TALPA-RPF, s.r.o. 

sídlo: Holvekova 645/36, 718 00 Ostrava-Kunčičky 

IČO: 64615391 

za cenu nejvýše přípustnou 2.891.668,- Kč bez DPH 
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RM_VZ 12 
Veřejná zakázka “Náměstí O.-Jih, veřejný prostor Hrabůvka 
(PD+IČ+AD)”, poř. č. 215/2014 
  
Usnesení číslo: 11131/RM1014/144 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo na vypracování projektové 

dokumentace pro vydání stavebního povolení a dokumentace pro provádění stavby včetně 

výkonu autorského dozoru po dobu realizace stavby a výkonu inženýrské činnosti ve fázi 

přípravy stavby pro vydání pravomocného stavebního povolení pro akci ”Náměstí O.-Jih, 

veřejný prostor Hrabůvka” v k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava, a to v rozsahu dle předloženého 

návrhu se společností: 

PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o. 

se sídlem: Opavská 6230/29A, 708 00 Ostrava-Poruba 

IČO: 27787443 

za cenu nejvýše přípustnou 956.000,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 13 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce Městského stadionu Ostrava - 
Vítkovice, severní a jižní ochozy (BOZP)”, poř. č. 218/2014 
  
Usnesení číslo: 11132/RM1014/144 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na výkon funkce koordinátora 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v rámci stavby “Rekonstrukce Městského 

stadionu v Ostravě - Vítkovicích - II. etapa”, objekt SO 12 - Rekonstrukce oblouků v Ostravě - 

Vítkovicích - Sektor I jižní tribuny, v k. ú. Zábřeh - VŽ, obec Ostrava, a to v rozsahu dle 

předloženého návrhu s dodavatelem: 

INKOS-OSTRAVA, a.s. 

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

IČO: 48394637 

za cenu nejvýše přípustnou 300.875,- Kč bez DPH 
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RM_VZ 14 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce Městského stadionu Ostrava - 
Vítkovice, severní a jižní ochozy (TDS)”, poř. č. 219/2014 
  
Usnesení číslo: 11133/RM1014/144 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na výkon technického dozoru 

stavebníka v rámci stavby “Rekonstrukce Městského stadionu v Ostravě - Vítkovicích - II. 

etapa”, objekt SO 12 - Rekonstrukce oblouků v Ostravě - Vítkovicích - Sektor č. I jižní 

tribuny, v k. ú. Zábřeh - VŽ, obec Ostrava, a to v rozsahu dle předloženého návrhu s 

dodavatelem: 

CITY INVEST OSTRAVA, spol. s r.o. 

se sídlem: Tvorkovských 2016/17, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory 

IČO: 48392928 

za cenu nejvýše přípustnou 454.682,30 Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 15 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce Městského stadionu Ostrava - 
Vítkovice, severní a jižní ochozy (AD)”, poř. č. 220/2014 
  
Usnesení číslo: 11134/RM1014/144 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na výkon autorského dozoru v 

rámci stavby “Rekonstrukce Městského stadionu v Ostravě - Vítkovicích - II. etapa”, objekt 

SO 12 - Rekonstrukce oblouků v Ostravě - Vítkovicích - Sektor č. I jižní tribuny, v k. ú. 

Zábřeh - VŽ, obec Ostrava, a to v rozsahu dle předloženého návrhu s dodavatelem: 

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. 

se sídlem: 28. října 1142/168, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory 

IČO: 45193622 

za nejvýše přípustnou hodinovou sazbu 700,- Kč bez DPH 

  

 
 
 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

 

Strana 37/83  

RM_VZ 16 
Veřejná zakázka “Zajištění gabionové zdi - Protipovodňová ochrana 
Žabník”, poř. č. 225/2014 
  
Usnesení číslo: 11135/RM1014/144 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na realizaci stavby “Zajištěni 

gabionové zdi - Protipovodňová ochrana Žabník” v Ostravě - Koblově,  v rozsahu dle 

předloženého návrhu se společností: 

STRABAG a.s. 

Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00 

IČO: 60838744 

STRABAG a.s. odštěpný závod Ostrava 

se sídlem: Ostrava - Svinov, Polanecká 827, PSČ 721 08 

za cenu nejvýše přípustnou 1.009.981,19 Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 17 
Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o 
dílo a smlouvy příkazní na zpracování dokumentace pro provedení 
stavby “Domov pro seniory IRIS - přístavba dvou obytných bloků - 
interiér” PD+AD 
  
Usnesení číslo: 11136/RM1014/144 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo a smlouvy příkazní na 

zpracování dokumentace pro provedení stavby ”Domov pro seniory IRIS - přístavba dvou 

obytných bloků - interiér” mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám.č 8, 729 30 

Ostrava, IČ: 00845451 a zhotovitelem: 

OSA projekt s.r.o., Kafkova 1133/10, 702 00 Ostrava 

IČ: 47155337 

dle přílohy č.1 předloženého materiálu 
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RM_VZ 20 
Veřejná zakázka “Safari v ZOO Ostrava - dopravní prostředky II”, poř. č. 
139/2014 
  
Usnesení číslo: 11137/RM1014/144 

(zn.předkl.) 
5 

  
k usnesení č. 10375/RM1014/136 
  
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 dopravních prostředků v rámci akce “Safari v 

ZOO 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: 31.10.2014 

 vedoucí odboru legislativního a právního 

  
 

RM_VZ 21 
Veřejná zakázka “Revitalizace ZŠ Ostrava - Hošťálkovice”, poř. č. 
221/2014 
  
Usnesení číslo: 11138/RM1014/144 

(zn.předkl.) 
05 

  
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 realizaci stavby 

„Revitalizace ZŠ Ostrava - Hošťálkovice“ v rozsahu dle předloženého návrhu 

  

2) jmenuje 

  
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. Dalibor Kanclíř        - odbor investiční 

 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

 

Strana 39/83  

 náhradníci: 

1. Ing. Tomáš Smolík          - odbor legislativní a právní 

2. JUDr. Josef Kadlec         - odbor legislativní a právní 

3. Ing. Bohuslav Gembík     - odbor investiční 

  

3) jmenuje 

  
hodnotící komisi a komisi pro posouzení kvalifikace: 

členové: 

1. Ing. Dalibor Kanclíř                         - odbor investiční 

2. Jan Hanáček                                      - odbor investiční 

3. Ing. Břetislav Gibas                          - tajemník 

4. Mgr. Jiří Hudec                                 - odbor ekonomického rozvoje  

5. Mgr. Eva Balonová                           - odbor legislativní a právní 

náhradníci: 

1. Ing. Bohuslav Gembík                    - odbor investiční 

2. Ing. Renáta Konezsová                    - odbor investiční 

3. Ing. René Bartoš                              - odbor hospodářské správy  

4. Ing. Marie Dvořáková                    -  odbor ekonomického rozvoje 

5. Ing. Eva Seborská                           - odbor legislativní a právní 

  

4) ukládá 

  vedoucí odboru legislativního a právního 

zabezpečit veškeré potřebné úkony této veřejné zakázky 

  

 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, T: 31.01.2015 

 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: 31.01.2015 

 vedoucí odboru legislativního a právního 
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RM_VZ 22 
Veřejná zakázka “Cyklotrasa M - ul. 1. máje, Sokola Tůmy a Cyklistické 
propojení ul. Poděbradova, Horova (DÚR + IČ)”, poř. č. 228/2014 
  
Usnesení číslo: 11139/RM1014/144 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na vypracování projektových 

dokumentací pro územní řízení a výkon inženýrské činnosti v rozsahu pro zajištění 

pravomocného územního rozhodnutí ke stavbám “Cyklotrasa M - ul. 1. máje, Sokola Tůmy”, 

k. ú. Mariánské Hory a Hulváky, obec Ostrava a “Cyklistické propojení ul. Poděbradova, 

Horova”, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, v rozsahu dle předloženého návrhu s 

uchazečem: 

HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.  

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

IČO: 45797170 

za cenu nejvýše přípustnou 562.000,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 23 
Zadání veřejné zakázky “Rekonstrukce ČS Včelínek, Žleby a 
Novoveská”, poř. č. 230/2014 
  
Usnesení číslo: 11140/RM1014/144 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na realizace staveb „Čerpací 

stanice odpadních vod Včelínek v Ostravě Hošťálkovicích“, „Čerpací stanice odpadních vod 

Žleby v Ostravě Hošťálkovicích“ a „Čerpací stanice odpadních vod Bartošova v Ostravě Nové 

Vsi“  s dodavatelem: 

MŽT Stavitelství, a.s. 

sídlo: Ostrava, Mariánské Hory, Suderova 2024/8, PSČ 709 00 

IČO: 27762157 

za cenu nejvýše přípustnou 2.770.473,84 Kč bez DPH 
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RM_VZ 24 
Veřejná zakázka “Snížení spotřeby energií v ZOO Ostrava”, poř. č. 
169/2014 
  
Usnesení číslo: 11141/RM1014/144 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 10496/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 předpisů, na realizaci stavby “Snížení spotřeby 

energií v ZOO Ostrava”, a to v rozsahu dle předloženého návrhu 

  

2) jmenuje 

  
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. Dalibor Kanclíř - odbor investiční 

náhradníci: 

1. Ing. Tomáš Smolík - odbor legislativní a právní 

2. JUDr. Josef Kadlec - odbor legislativní a právní 

3. Mgr. Kateřina Zahrajová - odbor investiční 

  

3) jmenuje 

  
hodnotící komisi a komisi pro posouzení kvalifikace ve složení: 

členové: 

1. Ing. Dalibor Kanclíř - odbor investiční 

2. Mgr. Kateřina Zahrajová - odbor investiční 

3. Ing. Břetislav Gibas - tajemník 

4. Ing. Marie Dvořáková - odbor ekonomického rozvoje 

5. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 

náhradníci: 

1. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční 

2. Ing. Renáta Žáčková - odbor investiční 

3. Ing. René Bartoš - odbor hospodářské správy 

4. Ing. Šárka Pohlová - odbor ekonomického rozvoje 

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: 31.01.2015 

 vedoucí odboru legislativního a právního 

  
 

RM_M 12 
Návrh na souhlas s umístěním stavby na pozemcích ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 11142/RM1014/144 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním stavby -  ”Dětské hřiště č. 2 - ul. Vlasákova” na části pozemku parc. č.  319 -

 ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava 

na části pozemku parc. č. 379/7 - ostatní plocha, zeleň, na části pozemku parc. č. 379/8 - 

ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava 

 o celkové výměře 317,4  m2, dle situačního výkresu, který je přílohou č. 2  předloženého 

materiálu   

pro žadatele: Statutární město Ostrava - městský obvod Ostrava-Jih 

pro územní a stavební řízení 
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RM_M 22 
Návrh na souhlas s umístěním podzemního elektrického vedení VN 22 
kV, podzemního elektrického vedení 2x NN 0,4 kV a podzemní elektrické 
přípojky NN 0,4 kV k pozemkům ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene-služebnosti, pro ČEZ Distribuce, a.s. 
  
Usnesení číslo: 11143/RM1014/144 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
pro účely územního souhlasu s umístěním a provedením podzemního elektrického vedení VN 

22 kV, podzemního elektrického vedení 2x NN 0,4 kV a podzemní elektrické přípojky NN 0,4 

kV v pozemcích ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

p.p.č. 736/250 - ostatní plocha, jiná plocha, 

p.p.č. 736/328 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k.ú. Mariánské Hory, 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 staveb “Ostrava, Suderova, SEP system, NNk / Ostrava, Suderova, Marius Pedersen, 

NNk”  

  

2) rozhodla 

  
na straně vlastníka níže uvedených pozemků uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 

věcného břemene - služebnosti dle přílohy č.3 předloženého materiálu, k pozemkům ve 

vlastnictví statutárního města Ostravy: 

p.p.č. 736/250 - ostatní plocha, jiná plocha, 

p.p.č. 736/328 - ostatní plocha, ostatní komunikace  

v k.ú. Mariánské Hory, 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 
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za účelem zřízení a provozování podzemního elektrického vedení VN 22 kV a podzemního 

elektrického vedení 2x NN 0,4 kV v částech pozemku p.p.č. 736/250 - ostatní plocha, jiná 

plocha a podzemní elektrické přípojky NN 0,4 kV v části pozemku p.p.č. 736/328 - ostatní 

plocha, ostatní komunikace v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, na dobu časově neomezenou 

za dohodnutou jednorázovou úplatu: 

- ve výši 200,- Kč za každý i započatý metr délky podzemního elektrického vedení VN 22 kV 

+ DPH v zákonné výši, nejméně však 1500,- Kč + DPH v zákonné výši v části pozemku p.p.č. 

736/250 v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, 

- ve výši 240,- Kč za každý i započatý metr délky podzemního elektrického vedení 2x NN 0,4 

kV + DPH v zákonné výši, nejméně však 1500,- Kč + DPH v zákonné výši v části pozemku 

p.p.č. 736/250 v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, 

- ve výši 200,- Kč za každý i započatý metr délky podzemní elektrické přípojky NN 0,4 kV + 

DPH v zákonné výši, nejméně však 1500,- Kč + DPH v zákonné výši v části pozemku p.p.č. 

736/328 v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava. 

dle zásad schválených usnesením RM č. 5309/RM1014/68 ze dne 4.9.2012   

  

 
RM_M 23 
Návrh na souhlas s umístěním telekomunikačního optického kabelu a 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s ČR - 
Krajské ředitelství policie MSK 
  
Usnesení číslo: 11144/RM1014/144 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním telekomunikačního optického kabelu do pozemku ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy: 

parc. č. 1293/7 – ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

pro investora: 

Česká republika – Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje 

se sídlem 30. dubna 1682/24, 728 99 Ostrava – Moravská Ostrava a Přívoz 

IČO 75151502, 

v rámci stavby “Propojení objektů PČR telekomunikačním optickým kabelem” dle přílohy č. 

1/2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
uzavřít, na straně vlastníka níže uvedeného pozemku, smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 

služebnosti dle přílohy č. 2 předloženého materiálu k části pozemku ve vlastnictví statutárního 
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města Ostravy: 

parc. č. 1293/7 – ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

budoucí služebnost je vyznačena pro účely smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti v 

katastrálním situačním výkresu a po dokončení stavby “Propojení objektů PČR 

telekomunikačním optickým kabelem“, bude ve smlouvě o zřízení služebnosti vymezen její 

rozsah geometrickým plánem, s budoucím oprávněným: 

Česká republika – Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje 

se sídlem 30. dubna 1682/24, 728 99 Ostrava – Moravská Ostrava a Přívoz 

IČO 75151502, 

za účelem zřízení, provozování a údržby telekomunikačního optického kabelu v uvedeném 

pozemku na dobu časově neomezenou za dohodnutou jednorázovou úplatu ve výši 500,-Kč za 

každý i započatý metr délky telekomunikačního optického kabelu + DPH v zákonné výši, 

nejméně však 1.500,- Kč + DPH v zákonné výši, 

dle zásad schválených usnesením rady města č.5309/RM1014/68 ze dne 4.9.2012 

  

 
RM_M 24 
Návrh na souhlasy s umístěním plynárenského zařízení do pozemků ve 
vlastnictví statutárního města Ostravy a návrh na uzavření smluv o 
budoucích smlouvách o zřízení věcných břemen s budoucím 
oprávněným RWE GasNet, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 11145/RM1014/144 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním podzemního NTL plynovodu  PEd315 do části pozemku ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy: 

parc. č. 3589/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

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

RWE GasNet, s.r.o. 

se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ 401 17, 

IČO 272 95 567 

v rámci stavby “REKO NTL Ostrava, ul. Nádražní I. část” 
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2) rozhodla 

  
na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - dle přílohy 

č. 2 předloženého materiálu - k části pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 3589/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

věcné břemeno je vyznačeno pro účely smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene v situačním snímku a jeho rozsah bude ve smlouvě o zřízení věcného 

břemene vymezen geometrickým plánem, ve prospěch budoucího oprávněného: 

RWE GasNet, s.r.o. 

se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ 401 17, 

IČO 272 95 567 

za účelem zřízení a provozování podzemního NTL plynovodu PEd315, na dobu časově 

neomezenou, za jednorázovou úplatu ve výši 1.100,- Kč za každý i započatý metr 

délky podzemního NTL plynovodu PEd315 + DPH v zákonné výši, nejméně však 1.500,- Kč + 

DPH v zákonné výši, a to dle zásad schválených RM usnesením č. 5309/RM1014/68 ze 

dne 4.9.2012 

  

3) souhlasí 

  
s umístěním podzemního NTL plynovodu do části pozemků ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy: 

parc. č. 1293/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 3550/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace,  

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

RWE GasNet, s.r.o. 

se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ 401 17, 

IČO 272 95 567 

v rámci stavby “REKO NTL Ostrava, ul. Nádražní II. část” 

  

4) rozhodla 

  
na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - dle přílohy 

č. 4 předloženého materiálu - k částem pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 1293/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 3550/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace,  

k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

věcné břemeno je vyznačeno pro účely smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
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břemene v situačním snímku a jeho rozsah bude ve smlouvě o zřízení věcného 

břemene vymezen geometrickým plánem, ve prospěch budoucího oprávněného: 

RWE GasNet, s.r.o. 

se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ 401 17, 

IČO 272 95 567 

za účelem zřízení a provozování podzemního NTL plynovodu, na dobu časově neomezenou, za 

jednorázovou úplatu ve výši 1.100,- Kč za každý i započatý metr délky podzemního NTL 

plynovodu + DPH v zákonné výši, nejméně však 1.500,- Kč + DPH v zákonné výši, a to dle 

zásad schválených RM usnesením č. 5309/RM1014/68 ze dne 4.9.2012 

  

5) souhlasí 

  
s umístěním podzemního NTL plynovodu a 6 ks plynovodních přípojek do části pozemků ve 

vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 1372/1 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 1372/26 - ostatní plocha, jiná plocha,  

parc. č. 1372/27 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 3550/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace,  

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

RWE GasNet, s.r.o. 

se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ 401 17, 

IČO 272 95 567 

v rámci stavby “REKO NTL Ostrava, ul. Nádražní III. část” 

  

6) rozhodla 

  
na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - dle přílohy 

č. 6 předloženého materiálu - k částem pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 1372/1 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 1372/26 - ostatní plocha, jiná plocha,  

parc. č. 1372/27 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 3550/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace,  

v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

věcné břemeno je vyznačeno pro účely smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene v situačním snímku a jeho rozsah bude ve smlouvě o zřízení věcného 

břemene vymezen geometrickým plánem, ve prospěch budoucího oprávněného: 

RWE GasNet, s.r.o. 

se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ 401 17, 

IČO 272 95 567 
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za účelem zřízení a provozování podzemního NTL plynovodu a 6 ks plynovodních přípojek, na 

dobu časově neomezenou, za jednorázovou úplatu ve výši 1.100,- Kč za každý i započatý metr 

délky podzemního NTL plynovodu a 6 ks plynovodních přípojek + DPH v zákonné 

výši, nejméně však 1.500,- Kč + DPH v zákonné výši, a to dle zásad schválených RM 

usnesením č. 5309/RM1014/68 ze dne 4.9.2012 

  

 
RM_M 25 
Návrh na souhlas s umístěním podzemních kabelových přípojek NN 0,4 
kV a pojistkové skříně k pozemkům ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy a uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene-služebnosti, pro ČEZ Distribuce, a.s. 
  
Usnesení číslo: 11146/RM1014/144 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  pro účely územního souhlasu s umístěním a provedením podzemní kabelové přípojky NN 0,4 

kV a pojistkové skříně v pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

p.p.č. 518/1 - ostatní plocha, jiná plocha 

v k.ú. Nová Ves u Ostravy, 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, 518/1 SMO, NN”  

  

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 

vlastnictví statutárního města Ostravy: 

p.p.č. 518/1 - ostatní plocha, jiná plocha  

v k.ú. Nová Ves u Ostravy, 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 
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za účelem zřízení a provozování podzemní kabelové přípojky NN 0,4 kV a 1 ks pojistkové 

skříně  na pozemku p.p.č. 518/1 v k.ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava, na dobu časově 

neomezenou za dohodnutou jednorázovou úplatu: 

- ve výši 500,- Kč za každý i započatý metr délky podzemní kabelové přípojky NN 0,4 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 pojistkové skříně, nejméně však 1500,- Kč + DPH v zákonné výši, 

dle zásad schválených usnesením RM č. 5309/RM1014/68 ze dne 4.9.2012   

  

3) souhlasí 

  
pro účely územního souhlasu s umístěním a provedením podzemní kabelové přípojky 2x NN 

0,4 kV v pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

p.p.č. 751/9 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k.ú. Mariánské Hory, 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, RR Cardio, přípojka NNk”  

  

4) rozhodla 

  
na straně vlastníka níže uvedeného pozemku uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 

věcného břemene - služebnosti dle přílohy č.6 předloženého materiálu, k pozemku ve 

vlastnictví statutárního města Ostravy: 

p.p.č. 751/9 - ostatní plocha, ostatní komunikace  

v k.ú. Mariánské Hory, 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 kabelové přípojky 2x NN 0,4 kV v pozemku p.p.č. 

751/9 v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, na dobu časově neomezenou za dohodnutou 

jednorázovou úplatu: 

- ve výši 1.320,- Kč za každý i započatý metr délky podzemní kabelové přípojky 2x NN 0,4 kV 

+ DPH v zákonné výši, 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 26 
Návrh na zřízení věcného břemene - služebnosti a uzavření smluv o 
zřízení věcného břemene - služebnosti k pozemkům ve vlastnictví SMO 
pro oprávněného ČEZ Distribuce, a.s. 
  
Usnesení číslo: 11147/RM1014/144 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně vlastníka níže uvedených pozemků zřídit věcné břemeno - služebnost a 

uzavřít  smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti dle přílohy č.3 předloženého 

materiálu, k částem pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc.č. 685 - trvalý travní porost, 

parc.č. 713/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k.ú. Proskovice, obec Ostrava, s 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 VN 22 kV v rozsahu daném 

geometrickým plánem č. 787-331b/2013 ze dne 17.1.2014, na dobu časově neomezenou, za 

jednorázovou úplatu v celkové výši 68.970,- Kč včetně 21% DPH  

  

2) rozhodla 

  
na straně vlastníka níže uvedeného pozemku zřídit věcné břemeno - služebnost a 

uzavřít  smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti dle přílohy č.6 předloženého 

materiálu, k části pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc.č. 3630/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, s 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 elektrického vedení 2x NN 0,4 kV v rozsahu 

daném geometrickým plánem č. 4629-181/2014 ze dne 20.6.2014, na dobu časově 

neomezenou, za jednorázovou úplatu v celkové výši 23.232,- Kč včetně 21% DPH 

  

3) rozhodla 

  
na straně vlastníka níže uvedeného pozemku zřídit věcné břemeno - služebnost a 

uzavřít  smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti dle přílohy č.9 předloženého 
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materiálu, k části pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc.č. 1922/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

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

ČEZ Distribuce, a.s. 

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

IČO  247 29 035 

za účelem zřízení a provozování podzemní kabelové přípojky NN v rozsahu daném 

geometrickým plánem č. 1943-110/2009 ze dne 22.1.2010, na dobu časově neomezenou, za 

jednorázovou úplatu v celkové výši 1815,- Kč včetně 21% DPH  

  

 
RM_M 27 
Návrh na zřízení věcných břemen a uzavření smluv o zřízení věcného 
břemene s oprávněnými UPC Česká republika, s.r.o., O2 Czech 
Republic a.s. 
  
Usnesení číslo: 11148/RM1014/144 

(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. 2 předloženého materiálu k částem pozemků ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy: 

- parc.č. 46/2 – ostatní plocha, jiná plocha, 

- parc.č. 46/8 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

- parc.č. 55/10 – ostatní plocha, zeleň, 

- parc.č. 56/4 – ostatní plocha, zeleň, 

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

UPC Česká republika, s.r.o. 

se sídlem Praha 4 - Nusle, Závišova 502/5, PSČ 140 00 

IČO  005 62 262, 

za účelem zřízení a provozování podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě 

(4 ks trubek HDPE 40 s optickými kabely) v uvedených pozemcích v rozsahu daném 

geometrickým plánem č. 3716-45/2014 ze dne 30.7.2014, na dobu časově neomezenou a za 

dohodnutou jednorázovou náhradu v celkové výši 1.000,-Kč včetně 21% DPH 

  

2) 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 
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statutárního města Ostravy: 

- parc.č. 46/2 - ostatní plocha, jiná plocha, 

- parc.č. 46/8 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

- parc.č. 55/10 - ostatní plocha, zeleň, 

- parc.č. 56/4 - ostatní plocha, zeleň, 

- parc.č. 878/2 - ostatní plocha, jiná plocha, 

- parc.č. 879/2 - ostatní plocha, jiná plocha, 

- parc.č. 887/3 - ostatní plocha, zeleň, 

- parc.č. 5596/12 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

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

O2 Czech Republic a.s. 

se sídlem Praha 4 - Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22 

IČO 601 93 336, 

za účelem zřízení a provozování podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě 

(2 ks trubek HDPE 40 s optickým kabelem) v uvedených pozemcích v rozsahu daném 

geometrickým plánem č. 3714-43/2014 ze dne 29.7.2014, na dobu časově neomezenou a za 

dohodnutou jednorázovou náhradu v celkové výši 1.000,-Kč včetně 21% DPH 

  

 
RM_M 29 
Záměr nepronajmout část pozemku ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy, v k.ú. Hrabůvka. 
  
Usnesení číslo: 11150/RM1014/144 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru města nepronajmout část pozemku parc.č. 371/91, ostatní plocha, zeleň, o výměře 6 

m2, k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 30 
Návrh na uzavření dohody o skončení nájmu (k.ú. Přívoz) 
  
Usnesení číslo: 11151/RM1014/144 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
uzavřít dohodu o skončení nájmu založeného “Smlouvou o nájmu” ev.č. 2183/2009/MJ ze dne 

31.7.2009 uzavřenou mezi statutárním městem Ostrava 
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a společností 

A-Zeman, s.r.o., 

se sídlem: Ostrava-Přívoz, Nádražní 412/183, PSČ 702 00, IČO: 267 92 851, 

jejímž předmětem je pronájem části pozemku p.p.č. 394/1 o výměře 312 m2 a místnosti č. 1 o 

výměře 48 m2 v budově bez č.p., která je součástí pozemku p.č.st. 1155, k.ú. Přívoz, obec 

Ostrava, 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 31 
Návrh dohody o skončení užívání pozemků (k.ú. Pustkovec) 
  
Usnesení číslo: 11152/RM1014/144 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  o uzavření dohody o skončení užívání pozemků parc.č. 4494, orná půda, o výměře 782 m
2
 a 

parc.č. 4497/1, orná půda, o výměře 2000 m
2
, vše v k.ú. Pustkovec, obec Ostrava, 

s ZOD Poruba a.s. se sídlem Záhumenní 2034/103, 708 00 Ostrava, IČO: 47673516, 

a to k 30.9.2015, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 32 
Výzva k odstranění závadného chování ve věci nehrazení nájemného a 
záloh na služby za užívání bytu na ul. Horní č. 3031/98, Ostrava-Bělský 
Les 
  
Usnesení číslo: 11153/RM1014/144 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
vyzvat pana XXXXXXX XXXXXX, rok narození XXXXX nájemce bytu č. 4 X 

XXXXXdomu č.p. 3031, ul. Horní č.or. 98, Ostrava-Bělský Les, k odstranění závadného 

chování ve smyslu § 2291 odst.3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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RM_M 33 
Návrh dohody o prominutí poplatků z prodlení a úroků z prodlení, Horní 
3031/98 
  
Usnesení číslo: 11154/RM1014/144 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o prominutí dluhu (poplatků z prodlení a úroků z prodlení) v celkové výši XXXXXXXXXX 

specifikovaného v Dohodě o prominutí dluhu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

žadatelce XXXXX XXXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXX bydliště X 

XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX X XXXXXXXXX 

a o uzavření Dohody o prominutí dluhu (poplatků z prodlení  a úroků z 

prodlení) s žadatelkou XXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX 

XXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX X XXXXXXXXX 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu    

  

 
RM_M 34 
Návrh na předání vodohospodářského majetku ve vlastnictví 
statutárního města Ostrava do nájmu společnosti Ostravské vodárny a 
kanalizace a.s., navýšení hodnoty majetku, které již má OVAK a.s. v 
nájmu o realizované technické zhodnocení a záměr pronájmu 
vodohospodářských staveb a pozemku 
  
Usnesení číslo: 11155/RM1014/144 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o předání vodohospodářského majetku ve vlastnictví statutárního města Ostrava v celkové 

pořizovací ceně 1,177.855,41 Kč do nájmu společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s., a 

to:  

I. Dokončená Investiční akce statutárního města Ostravy v pořizovací ceně 232.550,41 Kč 

• Přípojka elektrické enenergie NN 0,4 kW včetně elektroměrného pilíře v délce 105 m v 

čerpací stanici odpadních vod Lhotka, uložená v pozemcích parc.č.887/3, parc.č.737/8, 

parc.č.737/9, všechny v k.ú. Lhotka u Ostravy, obec Ostrava. Stavba byla vybudována na 

základě územního rozhodnutí č.25/2013 ze dne 20.8.2013 a v rámci stavby “ČSOV 

Lhotka elektro - přípojka NN”, ORG 7258, v pořizovací ceně 232.550,41 Kč. 
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II. Dlohoudobý hmotný majetek v celkové pořizovací ceně 945.305,00 Kč, 

   který statutární město Ostrava nabylo: 

• Darovací smlouvou e.č.1848/2014/MJ ze dne 21.7.2014, 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, všechny  v k.ú. Polanka 

nad Odrou, obec Ostrava. Stavba kolaudována kolaudačním souhlasem č. 68/13/VH/K ze 

dne 29.7.2013 a vybudována v rámci stavby “Technická infrastruktura sídelního útvaru 

Polanka nad Odrou, osada Janová”, v pořizovací ceně 944.605,00 Kč. 

  

• Kupní smlouvou e.č.1798/2014/MJ ze dne 3.7.2014, splašková kanalizace DN 300 v 

celkové délce 193,49 m, vodovod DN 80 v celkové délce 213,15 m, uložené v pozemcích 

parc.č. 493/1, parc.č. 493/28, parc.č. 493/29, parc.č.493/5, parc.č. 875, všechny v k.ú. 

Lhotka u Ostravy, obec Ostrava. Stavby 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 a  vybudovány v rámci stavby “Rodinné domy Lhotka - 1.část”, v  

celkové pořizovací ceně 700,00 Kč.  

  

2) rozhodla 

  o navýšení hodnoty majetku, který již má společnost Ostravské vodárny a kanalizace a.s. v 

nájmu o realizované technické zhodnocení v souladu s Koncesní smlouvou 

ev.č.05691/2000/LPO ze dne 22.12.2000, a to:  

- u zatrubnění Dolového potoka v úseku ul. Buková - Staroveská - rekonstrukce, v k.ú. 

Proskovice, obec Ostrava, inv.č.majetku 93098, 146550 o celkovou částku 3,084.763,18 Kč  

  

3) rozhodla 

  
o záměru statutárního města Ostravy pronajmout pozemek a vodohospodářské stavby ve 

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

zrušit. 

a) Pozemek 

- Pozemek parc.č.1071/57 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 1346 m2, v k.ú. Třebovice ve 

Slezsku, obec Ostrava, oddělen geometrickým plánem č. 4593 - 19/2014 ze dne 15.7.2014 z 

pozemku parc.č.1071/1 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 9054 m2, ve vlastnictví 

statutárního města Ostrava. 

b) Stavby 

- Jednotná kanalizace DN 300 v celkové délce 98,86 m, uložená v pozemcích parc.č.293/2, 

parc.č.266, parc.č.269, parc.č.273, parc.č.275, parc.č.277 vše v k.ú. Proskovice, obec Ostrava. 

Stavba byla vybudována na základě rozhodnutí č.614/14/VH ze dne 19.8.2014. 
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- Kanalizace DN 300 v celkové délce 135,97 m včetně 4 kusů kanalizačních revizních šachet, 

uložená v pozemcích parc.č.693/1, parc.č.ů1204/1 vše v k.ú.Vítkovice, obec Ostrava. Stavba 

byla kolaudována kolaudačním souhlasem č.140/13/VH/K ze dne 17.12.2013. 

- Kanalizace jednotná DN 1000 v celkové délce 82,28 m včetně 3 kusů kanalizačních šachet, 

uložená v pozemcích parc.č.3744/2, parc.č.3753/2, parc.č.3754, parc.č.3747/1, parc.č.3747/3, 

parc.č.3746 vše v k.ú. Svinov, obec Ostrava. Stavba byla kolaudována kolaudačním 

rozhodnutím č. 385/02 ze dne 21.5.2002. 

- Stavební objekt čerpací stanice splaškových vod včetně technologie o průměru 1,8 m a výšky 

2,5 m, umístěný na pozemcích parc.č.253/1, parc.č.253/6, vše v k.ú. Hrabová, obec Ostrava. 

Stavba byla kolaudována kolaudačním souhlasem č. 13/13/VH/K ze dne 13.2.2013. 

-  Vodovodní řad DN 80 včetně 1 kusu podzemního hydrantu v celkové délce 148 m a jednotná 

kanalizace DN 400, DN 300 včetně 6 kusů kanalizačních šachet v celkové délce 207 m, 

uložené v pozemcích parc.č.1790/28, parc.č.1781/5 vše v k.ú. Polanka nad Odrou, obec 

Ostrava. Stavby byly kolaudovány kolaudačním souhlasem ze dne 16.11.2007. 

  

4) zmocňuje 

  
vedoucího odboru majetkového 

k podepsání předávacích protokolů dle  bodu 1)  tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 07.10.2014 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 37 
Návrh na zmocnění společenství vlastníků jednotek k odstranění části 
stavby veřejného osvětlení 
  
Usnesení číslo: 11156/RM1014/144 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  na straně zmocnitele o uzavření “Dohody o plné moci” dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

pro žadatele - zmocněnce 

Společenství vlastníků jednotek Moravská 2641/84, 2642/86, 2643/88, Ostrava - Zábřeh 

se sídlem Ostrava - Zábřeh, Moravská 2642/86, PSČ 700 30 

IČO: 268 42 343  

k zastupování zmocnitele, aby v rámci stavby “Oplocení pozemku - 1. etapa” jeho jménem: 

1) učinil podání u příslušeného stavebního úřadu o vydání rozhodnutí o povolení odstranění 

části stavby veřejného osvětlení, a to odstranění 1 svítidla a stožáru veřejného osvětlení a 
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vedení veřejného osvětlení umístěné na pozemku parc.č. 566/238 a parc.č. 1691/1 v k.ú. 

Zábřeh nad Odrou, 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 1 svítidla a stožáru veřejného osvětlení a vedení veřejného osvětlení umístěné na 

pozemku parc.č. 566/238 a parc.č. 1691/1 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, 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 38 
Návrh na záměr města pronajmout část pozemku parc. č. 4246/13 v k ú. 
Moravská Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 11157/RM1014/144 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

o výměře 3 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, dle zákresu ve snímku, který je 

součástí přílohy č. 1 předloženého materiálu a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr 

zrušit  

  

 
RM_M 52 
Návrh na uzavření smlouvy o právu provést stavbu pro 
Moravskoslezský kraj 
  
Usnesení číslo: 11158/RM1014/144 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
uzavřít smlouvu o právu provést stavbu na stavební objekty dle přílohy č.4 předloženého 

materiálu: 

-  SO 06-06-67.4 Žst. Sedlnice - Žst. LLJO, přeložka kabelů VO 1,053 a 1,37, 

-  SO 06-29-01.3 Úprava Albrechtičského potoka km v ŘKM 0,675 - 0,710, 

-  SO 06-19-11 Silniční propustek  v km 0,548 přes Albrechtičský potok, 
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-  SO 06-29-01.1 Úprava Albrechtičského potoka km v ŘKM 0,590 - 0,625, 

-  SO 06-29-01.2 Úprava Albrechtičského potoka km v ŘKM 0,651 - 0,662 

na částech pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc.č. 1122/8 - orná půda, 

parc.č. 1122/11 - orná půda 

v k.ú. Sedlnice, obec Sedlnice 

p.p.č. 1340/27 - ostatní plocha, jiná plocha, 

p.p.č. 1356/2 - trvalý travní porost 

v k.ú. Mošnov, obec Mošnov, pro stavebníka: 

Moravskoslezský kraj 

se sídlem 28.října 117, 702 18 Ostrava 

IČO 70890692 

v rámci stavby “Letiště Leoše Janáčka - kolejové napojení”    za podmínky souhlasu Správce 

programu, a to Ministerstva průmyslu a obchodu ČR 

  

 
RM_M 54 
Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce s manželi B. 
  
Usnesení číslo: 11159/RM1014/144 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  na straně půjčitele uzavřít smlouvu o výpůjčce k pozemku p. p. č. 461/16 - zahrada v k. ú. 

Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava 

s manželi 

XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX X XXXXXX 

XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXX XXX 

XXXXX XXXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX 

XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXXXXX 

za účelem užívání pozemku jako zahrady 

na dobu určitou, ode dne účinnosti smlouvy o výpůjčce, do doby nabytí vlastnického práva k 

nemovitosti, nejdéle však do 31.12.2022 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 
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RM_M 60 
Návrh na uzavření nájemní smlouvy na nájem části nemovité věci v k.ú. 
Moravská Ostrava, obec Ostrava se společností DRILLING TRADE, 
s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 11160/RM1014/144 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  na straně pronajímatele 

uzavřít nájemní smlouvu na nájem části pozemku parc.č. 244/16, ost. plocha - jiná plocha o 

celkové výměře 130 m
2
, tj. část označená v katastrální mapě jako část “A” o výměře 30 m

2
 a 

část označená v katastrální mapě jako část “B” o výměře 100 m
2
 v k.ú. Moravská Ostrava, 

obec Ostrava (ul. Na Karolíně) 

se společností 

DRILLING TRADE, s.r.o. 

se sídlem Ostrava - Kunčičky 

Škrobálkova 158/21 

PSČ: 718 00 

IČO: 258 99 015 

za účelem umístění odplyňovacího vrtu včetně oplocení “Odplyňovací vrt VM - OV č. 116” a 

vybudování přístupové cesty k odplyňovacímu vrtu v rámci realizace projektu 35/AKT 

“Komplexní řešení problematiky metanu ve vazbě na stará důlní díla v Moravskoslezském 

kraji” 

na dobu určitou, a to ode dne účinnosti smlouvy na 29 dnů, za nájemné ve výši 1.136,- Kč, 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 67 
Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce s New Karolina Shopping Center 
Development, s. r. o. 
  
Usnesení číslo: 11161/RM1014/144 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně půjčitele uzavřít smlouvu o výpůjčce k: 

pozemku parc. č. 3457/37 - ostatní plocha, neplodná půda 

části pozemku parc. č. 3457/1 - ostatní plocha, neplodná půda o výměře 5200 m2 

části pozemku parc. č. 3457/3 - zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště o výměře 480 m2 

části pozemku parc. č. 4246/13 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 4430 m2 

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

s New Karolina Shopping Center Development, s. r. o., se sídlem Olivova 2096/4, 110 00, 
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Praha - Nové Město, IČO 281 83 011 

za účelem akce “Karolina & Octoberfest” 

na dobu určitou, od 10.10.2014 do 12.10.2014 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 68 
Návrh na uzavření nájemní smlouvy na pozemek parc.č. 62/2, orná půda 
v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava s Povodí Odry, státní podnik. 
Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce k částem pozemků v k.ú. 
Mariánské Hory, obec Ostrava a v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 
s Dopravním podnikem Ostrava a.s. 
  
Usnesení číslo: 11162/RM1014/144 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  na straně pronajímatele 

uzavřít nájemní smlouvu na pozemek ve vlastnictví statutárního města Ostravy parc.č. 62/2, 

orná půda o výměře 155 m2 v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava (ul. Průchodná) 

s 

Povodí Odry, státní podnik 

se sídlem Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

IČO: 70890021 

za účelem využití pozemku pro příjezd dopravy na staveniště stavby “Protipovodňová opatření 

na vodním toku Polančice pro zástavbu Polanky nad Odrou, stavba č. 5578”, 

za nájemné ve výši 90,- Kč/m2/rok, tj. 13.950,- Kč/ročně, na dobu určitou ode dne účinnosti 

smlouvy do dne předání předmětu nájmu po ukončení prací pronajímateli protokolem, nejdéle 

však do 31. 12. 2017, 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
na straně půjčitele 

uzavřít smlouvu o výpůjčce k částem pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostravy, a to: 

- p.p.č. 1104,  ost. plocha - ost. komunikace o výměře 46 m2 

- p.p.č. 1204,  ost. plocha - jiná plocha o výměře 28 m2 

- p.p.č. 1125,  ost. plocha - jiná plocha o výměře 35 m2 

- p.p.č. 160/1, ost. plocha - zeleň o výměře 95 m2 

- p.p.č. 162/7, ost. plocha - ost. komunikace o výměře 45 m2 

vše v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava (ul. 28. října) 

- parc.č. 2643/1,   ost. plocha - ost. komunikace o výměře 6 m2 
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- parc.č. 3594/10, ost. plocha - ost. komunikace o výměře 306 m2 

oba v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (ul. 28. října)  

se společností 

Dopravní podnik Ostrava a.s. 

se sídlem Poděbradova 494/4, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

IČO: 61974757 

za účelem výměny trakčních kabelů Dopravního podniku Ostrava ve stávající kabelové trase 

podél ulice 28. října v rámci realizace stavby “Výměna trakčních kabelů DPO na ulici 28. října 

v úseku Jablonského - Chocholouškova”, 

bezúplatně, na dobu určitou ode dne účinnosti smlouvy do dne předání předmětu nájmu po 

ukončení stavby vypůjčiteli protokolem, nejdéle však do 31. 12. 2016, 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 70 
Návrh na souhlas vlastníka s odnětím části nemovitosti ze 
zemědělského půdního fondu. Návrh na uzavření smlouvy o právu 
provést stavbu s Moravskoslezským krajem. Návrh na uzavření 
smlouvy o výpůjčce částí pozemků s Moravskoslezským krajem. Návrh 
na uzavření dohody o umístění a provozování stavby s 
Moravskoslezským krajem. Vše k nemovitostem v k.ú. Mošnov, obec 
Mošnov. 
  
Usnesení číslo: 11163/RM1014/144 

(zn.předkl.) 
08 

  
k usnesení č. 2827/ZM1014/35 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
za vlastníka pozemku s odnětím části pozemku p.p.č. 1356/5, trvalý travní porost o výměře 100 

m2 v k.ú. Mošnov, obec Mošnov ze zemědělského půdního fondu 

  

2) rozhodla 

  
na straně vlastníka uzavřít smlouvu o právu provést stavbu na pozemek ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy p.p.č. 1356/2, trvalý travní porost v k.ú. Mošnov, obec Mošnov se 

stavebníkem: 

Moravskoslezský kraj 

se sídlem ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava 

IČO: 708 90 692 

za účelem provedení stavby “SO 06-16-01 Žst. Sedlnice - žst. LLJO, železniční spodek” v 

rámci stavby “Letiště Leoše Janáčka Ostrava, kolejové napojení” za podmínky souhlasu 

správce programu, a to Ministerstva průmyslu a obchodu ČR 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 
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3) rozhodla 

  na straně půjčitele 

uzavřít smlouvu o výpůjčce k částem pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostrava a to: 

- část pozemku p.p.č. 1356/5, trvalý travní porost, a to část označená v katastrální mapě jako 

část “A” o výměře 16,80 m2 

- část pozemku p.p.č. 1471/3, vodní plocha - koryto vodního toku umělé, a to část označená v 

katastrální mapě jako část “B” o výměře 38,20 m2 

- část pozemku p.p.č. 1356/5, ost. plocha - ost. komunikace, a to část označená v katastrální 

mapě jako část “C” o výměře 12,60 m2 

- část pozemku p.p.č. 1473/1, ost. plocha - ost. komunikace, a to část označená v katastrální 

mapě jako část “D” o výměře 26,50 m2 

- část pozemku p.p.č. 1469/4, ost. plocha - ost. komunikace, a to část označená v katastrální 

mapě jako část “E” o výměře 36 m2 

vše v k.ú. Mošnov, obec Mošnov s vypůjčitelem: 

Moravskoslezský kraj 

se sídlem ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava 

IČO: 708 90 692 

za účelem uložení vsakovacího zařízení VS4a v rámci realizace stavby “Letiště Leoše Janáčka 

Ostrava, kolejové napojení, bezúplatně na dobu určitou, ode dne účinnosti smlouvy do 31. 12. 

2022  

za podmínky souhlasu správce programu, a to Ministerstva průmyslu a obchodu ČR  

dle přílohy č.3 předloženého materiálu 

  

4) souhlasí 

  
s uzavřením dohody o umístění a provozování stavby týkajících se nemovitých věcí ve 

vlastnictví statutárního města Ostrava, a to: 

- pozemku parc. č. 1334/2, ostatní plocha, 

- pozemku parc. č. 1335/2, trvalý travní porost, 

- pozemku parc. č. 1338/2, trvalý travní porost, 

- pozemku parc. č. 1339/2, orná půda, 

- pozemku parc. č. 1340/27, ostatní plocha, 

- pozemku parc. č. 1356/2,  trvalý travní porost 

vše v k.ú. Mošnov, obec Mošnov  

mezi 

Železniční Cargo MOŠNOV s.r.o. 

se sídlem: Rohanské nábřeží 670/19, Karlín, 186 00 Praha 8 

IČ:  28938186 

DIČ:  CZ28938186 
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a 

Moravskoslezský kraj 

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava 

IČ:  70890692 

DIČ:  CZ70890692 

a 

Statutární město Ostrava 

se sídlem: Prokešovo náměstí č. 8, 729 30 Ostrava – Moravská Ostrava 

IČ:  00845451 

DIČ:  CZ00845451 

dle přílohy č.5 předloženého materiálu, za podmínky souhlasu správce programu, a to 

Ministerstva průmyslu a obchodu ČR    

  

5) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

 

- s n i ž u j e  účelová rezerva 

na § 3699, pol. 5901, ÚZ 3637 ORJ 300 o 1 500 tis. Kč 

- z v y š u j í   

investiční transfery ORJ 300                   o 1 500 tis Kč 

na § 3699, pol. 6342 

  

6) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Jiřímu Hrabinovi 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodu 4) tohoto usnesení a ke schválení 

návrh dle bodu 5) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 08.10.2014 

 vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 50 
Předchozí souhlas k pronájmu nemovitostí v majetku města, svěřených 
městskému obvodu Ostrava-Jih 
  
Usnesení číslo: 11164/RM1014/144 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
1) vydává 

  
předchozí souhlas k pronájmu nemovitostí dle čl. 7, odst (8), písm.c), bodu 1 obecně závazné 

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

dle předloženého materiálu 

  

2) pověřuje 

  
vedoucího útvaru hlavního architekta a stavebního řádu 

odpovědí na žádost městského obvodu Ostrava-Jih dle předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Ing.arch. Cyril Vltavský, T: 28.10.2014 

 vedoucí odboru útvaru hlavního architekta a stavebního řádu 

  
 

RM_VZ 19 
Návrh na změnu bodu 2) usnesení rady města č. 10808/RM1014/139 ze 
dne 02.09.2014 
  
Usnesení číslo: 11165/RM1014/144 

(zn.předkl.) 
28 

  
k usnesení č. 10509/RM1014/137 
k usnesení č. 10808/RM1014/139 
k usnesení č. 2737/ZM1014/34 
  
Rada města 

  
1) mění 

  
text bodu 2) svého usnesení č. 10808/RM1014/139 ze dne 02.09.2014, kterým jmenovala 

komisi pro otevírání obálek k veřejné zakázce “Vybavení křižovatky Martinovská, Provozní, 1. 

Čs. armádního sboru”, takto: 

text v odstavci členové: “2. Ing. Eva Seborská - odbor legislativní a právní” 

se nahrazuje textem     “2. Ing. Petr Měkýš - odbor legislativní a právní” 

text v odstavci náhradníci: “2. Ing. Aleš Horák - odbor legislativní a právní” 

se nahrazuje textem     “2. Ing. Ivana Růžičková - odbor legislativní a právní” 
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RM_M 3 
Prodej podílových listů Investiční společnosti České spořitelny, a.s. 
nabytých po K.B. 
  
Usnesení číslo: 11166/RM1014/144 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  o prodeji 592 ks podílových listů Investiční společnosti České spořitelny, a.s. / ISČS 

Sporobond podílový list otevřeného podílového fondu, ISIN CZ0008472263 a  1 619 ks 

podílových listů Investiční společnosti České spořitelny, a.s. / ISČS Osobní portfolio 4 

podílový list otevřeného podílového fondu, ISIN CZ0008473147 nabytých po XXXXXXXX 

XXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXX, zemřelém 

dne XXX XX XXXXX a o zaslání Žádosti o  vypořádání dědictví  a přechod vlastnictví 

cenných papírů  a investičních nástrojů dle přílohy č. 3 předloženého materiálu a Pokynu na 

jednorázový prodej cenných papírů České spořitelně, a.s., se sídlem Olbrachtova 1929/62,  

140 00 Praha 4 IČ: 45244782, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu. 

 
  

 
RM_M 14 
Úprava závazného ukazatele 
  
Usnesení číslo: 11167/RM1014/144 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í  ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ÚZ 34070 o 22 tis.Kč 

z v y š u j í  neinvestiční transfery 

na § 3311, pol. 5336, ÚZ 34070, ORJ 160, org. 4240 o 22 tis.Kč 

  

2) ukládá 

  vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.10.2014 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
3) ukládá 

  náměstkovi primátora 
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předložit zastupitelstvu města ke schválení úpravu závazného ukazatele - zvýšení 

neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Divadlo loutek Ostrava o 22 tis.Kč 

Termín: prosinec 2014 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek,  

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 15 
Úprava rozpočtu r. 2014 
  
Usnesení číslo: 11168/RM1014/144 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
a) o poskytnutí investiční dotace městskému obvodu Petřkovice ve výši 200 tis.Kč na projekt 

“Rekonstrukce mostního pilíře za účelem venkovní lezecké stěny” z výdajů investičního 

odboru 

b) o poskytnutí neinvestiční dotace městskému obvodu Petřkovice ve výši 1 800 tis.Kč na 

opravu místních komunikací z výdajů investičního odboru 

c) o změně účelu použití investiční dotace ve výši 1 750 tis.Kč, která byla 

schválena městskému obvodu Radvanice a Bartovice na výstavbu chodníku v úseku od 

Ozdravného centra Ještěrka po zastávku Ještěrka v Ostravě-Bartovicích, a to na neinvestiční 

dotaci na souvislou údržbu na ul. Dalimilova 

d) o poskytnutí neinvestiční dotace městskému obvodu Hošťálkovice ve výši 189 tis.Kč na 

opravu sociálních zařízení školní družiny Základní a mateřská škola Ostrava-Hošťálkovice z 

rozpočtové rezervy 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtová opatření, kterými se 

z v y š u j í 

- neinvestiční přijaté transfery od krajů 

na pol. 4122, ORJ 120, ÚZ 201 o 271 tis.Kč (A.1.) 

- ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

(A.3.) na pol. 4116, org. 6318000000, ÚZ 33513233 o 222 tis.Kč 

                                                                  ÚZ 33113233 o 39 tis.Kč  

(A.4.) na pol. 4116, org. 78000000, ÚZ 33513233 o 327 tis.Kč 

                                                              ÚZ 33113233 o 58 tis.Kč 
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- ostatní investiční přijaté transfery ze SR 

(B.1.) na pol. 4216, ORJ 120, ÚZ 36117870, org. 1015 o 382 tis.Kč 

                                                   ÚZ 36517871, org. 1015 o 2 163 tis.Kč 

- běžné výdaje 

na § 3529, pol. 5909, ORJ 170 o 271 tis.Kč (A.1.) 

(A.3.) na ORJ 135, § 3111, org. 6318000000, ÚZ 33513233, pol. 5011 o 146 tis.Kč 

                                                                                                         pol. 5021 o 26 tis.Kč 

                                                                                                         pol. 5031 o 37 tis.Kč 

                                                                                                         pol. 5032 o 13 tis.Kč    

                                                                                ÚZ 33113233, pol. 5011 o 26 tis.Kč 

                                                                                                          pol. 5021 o 5 tis.Kč  

                                                                                                          pol. 5031 o 6 tis.Kč 

                                                                                                          pol. 5032 o 2 tis.Kč 

(A.4.) na ORJ 135, § 4339, org. 78000000, ÚZ 33513233, pol. 5011 o 98 tis.Kč 

                                                                                                     pol. 5021 o 44 tis.Kč 

                                                                                                     pol. 5031 o 36 tis.Kč 

                                                                                                     pol. 5032 o 13 tis.Kč 

                                                                           ÚZ 33113233, pol. 5011 o 17 tis.Kč 

                                                                                                     pol. 5021 o 8 tis.Kč 

                                                                                                     pol. 5031 o 7 tis.Kč 

                                                                                                     pol. 5032 o 3 tis.Kč 

          na ORJ 180, § 4339, org. 78000000, ÚZ 33513233, pol. 5164 o 4 tis.Kč 

                                                                                                     pol. 5175 o 34 tis.Kč 

                                                                           ÚZ 33113233, pol. 5164 o 1 tis.Kč 

                                                                                                     pol. 5175 o 6 tis.Kč 

                                 § 4332, pol. 5909 o 114 tis.Kč  

(C.1.) na ORJ 272, § 5311, pol. 5499, org. 8943 o 17 tis.Kč 

                                               pol. 5660 o 10 tis.Kč 

(C.2.) na ORJ 136, § 3639, pol. 5171 o 1 445 tis.Kč 

                                 § 3412, pol. 5137, ÚZ 3412 o 5 tis.Kč 

                                 § 2212, pol. 5171 o 50 tis.Kč 

                                 § 6211, pol. 5171 o 100 tis.Kč  

na § 6171, pol. 5168, ORJ 134 o 100 tis.Kč (C.3.) 

na § 6171, pol. 5175, ORJ 125 o 25 tis.Kč (C.7.) 

(C.8.) na ORJ 300, § 3741, pol. 5169, org. 8159000000, ÚZ 38100000 o 1 tis.Kč 

                                                                                                  ÚZ 38588005 o 6 tis.Kč 

na § 4351, pol. 5363, ORJ 180 o 176 tis.Kč (C.9.) 

(C.11.) na ORJ 180, § 4349, pol. 5139, ÚZ 7606 o 300 tis.Kč 

                                                  pol. 5167, ÚZ 7200 o 20 tis.Kč 

                                                  pol. 5169, ÚZ 7200 o 70 tis.Kč 

                                                  pol. 5175, ÚZ 7200 o 10 tis.Kč 

(C.12.) na ORJ 140, § 3119, pol. 5164 o 2 tis.Kč 

                                                  pol. 5167 o 11 tis.Kč 

                                                  pol. 5173 o 21 tis.Kč 

                                                  pol. 5175 o 20 tis.Kč   
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- kapitálové výdaje 

(B.2.) na ORJ 133, § 3639, pol. 6122, org. 45000000, ÚZ 36108224 o 872 tis.Kč 

                                                                                             ÚZ 36517871 o 4 937 tis.Kč 

na § 3631, pol. 6121, org. 4269, ORJ 230 o 94 tis.Kč (C.4.) 

na § 6171, pol. 6125, ORJ 133, ÚZ 8113 o 2 500 tis.Kč (C.10.) 

- neinvestiční transfery 

na § 3529, pol. 5336, ORJ 170, ÚZ 201, org. 4245 o 271 tis.Kč (A.1.) 

na § 6399, pol. 5321, ÚZ 8113, org. 11 o 1 800 tis.Kč (C.5.) 

                                                       org. 17 o 1 750 tis.Kč (C.6.) 

                                     ÚZ 93, org. 13 o 189 tis.Kč (E.1.)  

- investiční transfery 

na § 6399, pol. 6341, ÚZ 8113, org. 11 o 200 tis.Kč (C.5.) 

z v y š u j e  účelová rezerva na financování akcí EIB 

na § 6409, pol. 5901, ÚZ 8224 o 2 545 tis.Kč (B.1.) 

s n i ž u j í 

- běžné výdaje 

(C.1.) na ORJ 272, § 5311, pol. 5499, org. 8934 o 27 tis.Kč 

na § 6171, pol. 5171, ORJ 136 o 1 600 tis.Kč (C.2.) 

na § 6171, pol. 5169, ORJ 134 o 100 tis.Kč (C.3.) 

na § 2141, pol. 5175, ORJ 221 o 25 tis.Kč (C.7.) 

na § 3699, pol. 5169, ORJ 300 o 7 tis.Kč (C.8.) 

na § 4373, pol. 5909, ORJ 180 o 176 tis.Kč (C.9.) 

(C.11.) na § 4349, pol. 5909, ÚZ 7606, ORJ 180 o 300 tis.Kč 

                                                  ÚZ 7200 o 100 tis.Kč 

na § 3119, pol. 5194, ORJ 140 o 4 tis.Kč (C.12.) 

- kapitálové výdaje 

na § 3631, pol. 6121, org. 4042, ORJ 230 o 94 tis.Kč (C.4.) 

(C.5.) na ORJ 230, § 6399, pol. 6121, ÚZ 8113 o 200 tis.Kč 

                                 § 3639, pol. 6121, ÚZ 8113, org. 8147 o 1 800 tis.Kč 

na § 6171, pol. 6111, ORJ 133, ÚZ 8113 o 2 500 tis.Kč (C.10.) 

- neinvestiční transfery 

na § 3529, pol. 5331, ORJ 170, org. 4245 o 271 tis.Kč (A.1.) 

(C.12.) na ORJ 140, § 3291, pol. 5339 o 30 tis.Kč 

                                   § 3299, pol. 5339, ÚZ 7107 o 20 tis.Kč 
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- investiční transfery 

na § 6399, pol. 6341, ÚZ 8113, org. 17 o 1 750 tis.Kč (C.6.) 

s n i ž u j e 

- účelová rezerva na financování akcí EIB 

na § 6409, pol. 5901, ORJ 120, ÚZ 8224 o 5 809 tis.Kč (B.2.) 

- rozpočtová rezerva 

na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 189 tis.Kč (E.1.) 

Městský obvod Moravská Ostrava  Přívoz (A.2.) 

- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR na pol. 4116, ÚZ 33x13233 o 226 tis.Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 4329, pol. 5xxx, ÚZ 33x13233 o 226 tis.Kč 

Městský obvod Petřkovice (C.5.) 

- zvýší přijaté investiční transfery od obcí na pol. 4221, ÚZ 8113 o 200 tis.Kč 

- zvýší přijaté neinvestiční transfery od obcí na pol. 4121, ÚZ 8113 o 1 800 tis.Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na akci 8752 - rek. mostního pilíře za účelem venkovní lezecké stěny 

  na § xxxx, pol. 6xxx, ÚZ 8113 o 200 tis.Kč 

- zvýší běžné výdaje na opravu místních komunikací 

  na § 2212, pol. 5xxx, ÚZ 8113 o 1 800 tis.Kč 

Městský obvod Radvanice a Bartovice (C.6.) 

- sníží investiční transfery od obcí na pol. 4221, ÚZ 8113 o 1 750 tis.Kč 

- zvýší neinvestiční transfery od obcí na pol. 4121, ÚZ 8113 o 1 750 tis.Kč 

- sníží kapitálové výdaje na akci 3926 - výstavba chodníku v úseku od Ozdravného centra 

Ještěrka po zastávku Ještěrka v Ostravě-Bartovicích na § 2219, pol. 6xxx, ÚZ 8113 o 1 750 

tis.Kč 

- zvýší běžné výdaje na souvislou údržbu ul. Dalimilova 

  na § 221x, pol. 5xxx, ÚZ 8113 o 1 750 tis.Kč 

Městský obvod Hošťálkovice (E.1.) 

- zvýší neinvestiční přijaté transfery od obcí na pol. 4121, ÚZ 93 o 189 tis.Kč 

- zvýší běžné výdaje na opravu sociálních zařízení ve školní družině ZŠ a MŠ 

  na § 31xx, pol. 5xxx, ÚZ 93 o 189 tis.Kč 

  

3) ukládá 

  vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválená rozpočtová opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.10.2014 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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RM_M 18 
Uzavření smluv s Českou poštou, s.p. zajišťující převody plateb z a na 
běžné účty města 
  
Usnesení číslo: 11169/RM1014/144 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  a) o uzavření Smlouvy  o nadstandardním zpracování poštovních poukázek A č. 82074 mezi 

Českou poštou, s.p., Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ 225 99, IČO: 47114983 a 

statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, 

IČO: 00845451, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

b) o uzavření Smlouvy  o nadstandardním zpracování poštovních poukázek A č. 82093 mezi 

Českou poštou, s.p., Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ 225 99, IČO: 47114983 a 

statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, 

IČO: 00845451, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

c) o uzavření Smlouvy č. NB 381/07 o dodávce prací a služeb v oblasti automatizovaného 

zpracování dat mezi Českou poštou, s.p., Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ 225 99, IČO: 

47114983 a statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 Ostrava-Moravská 

Ostrava, IČO: 00845451, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu  

d) o uzavření Dohody o režimu předávání datových souborů k automatizovanému podání 

poštovních poukázek B mezi Českou poštou, s.p., Praha 1, Politických vězňů 909/4,  

PSČ 225 99, IČO: 47114983 a statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 

Ostrava-Moravská Ostrava, IČO: 00845451, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 49 
Dotace městskému obvodu Radvanice a Bartovice na demolice 
  
Usnesení číslo: 11170/RM1014/144 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  o poskytnutí neinvestiční dotace městskému obvodu Radvanice a Bartovice na zajištění řádné 

demolice obytného domu na ul. Trnkovecká 248 a 249 a souvisejících činností  

ve výši 800 tis.Kč z výdajů investičního odboru 
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2) schvaluje 

  rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í  neinvestiční transfery obcím na § 6399, pol. 5321, ÚZ 93, org. 17 o 800 tis.Kč 

s n i ž u j í  běžné výdaje na § 3639, pol. 5169, ORJ 230 o 800 tis.Kč 

Městský obvod Radvanice a Bartovice 

- zvýší přijaté neinvestiční transfery od obcí na pol. 4121, ÚZ 93 o 800 tis.Kč 

- zvýší běžné výdaje na stabilizaci a demolici obytných domů na ul. Trnkovecká 248 a 249 

  na § 3612, pol. 51xx, ÚZ 93 o 800 tis.Kč 

  

3) ukládá 

  vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.10.2014 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 59 
Úprava rozpočtu r. 2014 - dodatek 
  
Usnesení číslo: 11171/RM1014/144 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  a) o poskytnutí investiční dotace městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ve výši  

3 034 tis.Kč na projekt “Zateplení školských zařízení v obvodu MOaP - 1. část (MŠ 

Šafaříkova) 

b) o změně charakteru části investiční dotace ve výši 144 tis.Kč, která byla schválena 

městskému obvodu Polanka nad Odrou na “Stavební úpravy sportovišť na ul. Molákova”, a to 

na dotaci neinvestiční 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtová opatření, kterými se 

z v y š u j í 

- ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ÚZ 13011, ORJ 120 o 2 278 tis.Kč (A.1.) 

- běžné výdaje 

(A.1.) na ORJ 135, § 4329, ÚZ 13011, pol. 5011 o 1 651 tis.Kč 

                                                                  pol. 5031 o 409 tis.Kč 

                                                                  pol. 5032 o 147 tis.Kč 
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                ORJ 130, § 4329, ÚZ 13011, pol. 5167 o 45 tis.Kč 

                                                                  pol. 5136 o 10 tis.Kč 

                ORJ 180, § 4329, ÚZ 13011, pol. 5166 o 11 tis.Kč 

                                                                   pol. 5194 o 5 tis.Kč     

(C.1.) na ORJ 270, § 5311, pol. 5171 o 250 tis.Kč 

                                                pol. 5172 o 50 tis.Kč  

(C.5.) na ORJ 136, § 3639, pol. 5153 o 70 tis.Kč 

                                 § 3745, pol. 5169 o 700 tis.Kč 

                                 § 6171, pol. 5164 o 206 tis.Kč 

                                 § 6211, pol. 5171 o 80 tis.Kč  

- kapitálové výdaje 

na § 3741, pol. 6121, ORJ 230, org. 5039 o 799 tis.Kč (C.3.) 

- neinvestiční transfery obcím 

na § 6399, pol. 5321, ÚZ 8113, org. 20 o 144 tis.Kč (C.4.) 

- investiční transfery obcím 

na § 6399, pol. 6341, ÚZ 8113, org. 2 o 3 034 tis.Kč (C.2.) 

s n i ž u j í 

- běžné výdaje 

(C.1.) na ORJ 270, § 5311, pol. 5139 o 250 tis.Kč 

                                                pol. 5166 o 50 tis.Kč 

(C.5.) na ORJ 136, § 1014, pol. 5171 o 100 tis.Kč 

                                 § 2219, pol. 5139 o 10 tis.Kč 

                                 § 2339, pol. 5169 o 60 tis.Kč 

                                 § 3639, pol. 5157 o 52 tis.Kč 

                                 § 3745, pol. 5169, ÚZ 3745 o 160 tis.Kč 

                                 § 4332, pol. 5153 o 18 tis.Kč 

                                 §4332, pol. 5154 o 40 tis.Kč 

                                 § 4376, pol. 5169 o 40 tis.kč 

                                 § 5311, pol. 5171 o 300 tis.Kč 

                                 § 5519, pol. 5137 o 20 tis.Kč 

                                 § 5519, pol. 5139 o 86 tis.Kč 

                                 § 6171, pol. 5137 o 90 tis.Kč 

                                 § 6171, pol. 5171 o 80 tis.Kč  

- kapitálové výdaje 

na § 5311, pol. 6121, ÚZ 8113, org. 8112 o 3 034 tis.Kč (C.2.) 

- investiční transfery obcím 

na § 6399, pol. 6341, ÚZ 8113, org. 20 o 144 tis.Kč (C.4.) 
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s n i ž u j e 

- účelová rezerva na ORJ 300 

na § 3636, pol. 5901, ÚZ 3637 o 799 tis.Kč (C.3.) 

Městské obvody dle důvodové zprávy (A.1.) 

- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR na pol. 4116, ÚZ 13011 o 18 603 tis.Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 4329, pol. 5xxx, ÚZ 13011 o 18 603 tis.Kč 

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz (C.2.) 

- zvýší přijaté investiční transfery od obcí na pol. 4221, ÚZ 8113 o 3 034 tis.Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na akci 6882 - MŠ Šafaříkova 

  na § 3111, pol. 61xx, ÚZ xxxxxxxx o 3 034 tis.Kč 

Městský obvod Polanka nad Odrou (C.4.) 

- zvýší přijaté neinvestiční transfery od obcí na pol. 4121, ÚZ 8113 o 144 tis.Kč 

- sníží přijaté investiční transfery od obcí na pol. 4221, ÚZ 8113 o 144 tis.Kč 

- zvýší běžné výdaje na akci Stavební úpravy sportovišť na ul. Molákova 

  na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 8113 o 144 tis.Kč 

- sníží kapitálové výdaje na akci 8751 - stavební úpravy sportovišť na ul. Molákova 

  na § xxxx, pol. 6xxx, ÚZ 8113 o 144 tis.Kč 

  

3) ukládá 

  vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválená rozpočtová opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.10.2014 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 20 
Návrh tarifních úprav Tarifu ODIS a jeho ceníku pro rok 2015 
  
Usnesení číslo: 11172/RM1014/144 

(zn.předkl.) 
45 

  
Rada města 

  
1) ukládá 

  
delegovanému zástupci statutárního města Ostrava 

na jednání valné hromady společnosti Koordinátor ODIS s.r.o. uplatnit navrhované úpravy 

Tarifu ODIS a jeho ceníku na rok 2015 v tarifní oblasti MĚSTO OSTRAVA a Ostrava XXL 

takto: 

• krátkodobé časové jízdné v oblasti MĚSTO OSTRAVA  a Ostrava XXL beze změn v 
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porovnání s rokem 2014 

• dlouhodobé časové jízdné v oblasti MĚSTO OSTRAVA  beze změn v porovnání s rokem 

2014 s výjimkou ceny jízdného pro důchodce do věku 70 let, kde je  u prodejů na 

bezkontaktní čipovou kartu navrženo zlevnění v podobě zavedení jednotné celosíťové 

měsíční jízdenky pro všechny tarifní zóny (zóny 1-4) v hodnotě 250 Kč/měsíc 

  

 Vyřizuje: delegovaný zástupce, T: 30.11.2014 

 . 

  
 

RM_M 2 
Aktualizace Generelu veřejného osvětlení statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 11173/RM1014/144 

(zn.předkl.) 
09 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  aktualizaci Generelu veřejného osvětlení statutárního města Ostravy jako závazný dokument 

týkající se projektování, správy, provozování a údržby veřejného osvětlení města Ostravy dle 

předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  vedoucímu odboru dopravy 

zajistit předání aktualizovaného Generelu veřejného osvětlení statutárního města Ostravy všem  

stavebním úřadům městských obvodů, vybraným odborům magistrátu a Ostravským 

komunikacím, a. s. 

  

 Vyřizuje: Ing. Břetislav Glumbík, T: 31.10.2014 

 vedoucí odboru dopravy 

  
 

RM_M 5 
Dočasná změna zpoplatnění parkovacích míst 
  
Usnesení číslo: 11174/RM1014/144 

(zn.předkl.) 
09 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  žádost městského obvodu Poruba o dočasné vyjmutí parkovacích míst z režimu placeného stání 

  

2) souhlasí 

  s dočasným vyjmutím parkovacích míst z režimu placeného stání dle důvodové zprávy 

předloženého materiálu 
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RM_M 11 
Plán zimní údržby místních komunikací na období od 1. 11. 2014 do 31. 
3. 2015 
  
Usnesení číslo: 11175/RM1014/144 

(zn.předkl.) 
09 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  stav připravenosti zimní údržby pozemních komunikací a provozu v hromadné dopravě v 

zimním období 2014/2015 

  

2) projednala 

  plán zimní údržby místních komunikací na území statutárního města Ostravy na období od  

1. 11. 2014 do 31. 3. 2015 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

3) schvaluje 

  složení štábu zimní údržby komunikací pro zimní období 2014/2015 dle důvodové zprávy 

předloženého materiálu 

  

 
RM_M 4 
Udělení předchozího souhlasu s nabytím daru do vlastnictví právnické 
osoby Domov Korýtko, příspěvková organizace 
  
Usnesení číslo: 11176/RM1014/144 

(zn.předkl.) 
41 

  
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 daru do 

vlastnictví Domova Korýtko, příspěvková organizace, IČ 70631867, se sídlem Petruškova 

2936/6, 700 30 Ostrava - Zábřeh dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  náměstkovi primátora Ing. Martinu Štěpánkovi, Ph.D. 

vystavit za zřizovatele předchozí souhlas zřizovatele k darovací smlouvě dle bodu 1) tohoto 

usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 17.10.2014 

 vedoucí odboru sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit 
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RM_M 6 
Neinvestiční účelový příspěvek pro Středisko volného času, Ostrava - 
Moravská Ostrava, p.o. - havarijní stav střechy a svodů křídla C objektu 
na ul. Ostrčilova 19/2925 
  
Usnesení číslo: 11177/RM1014/144 

(zn.předkl.) 
42 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí neinvestičního účelového příspěvku organizaci Středisko volného času, Ostrava - 

Moravská Ostrava, příspěvková organizace, IČO: 75080559, se sídlem Ostrčilova 19/2925, 

Ostrava - Moravská Ostrava, ve výši 827 tis. Kč na krytí nákladů spojených s opravou 

havarijního stavu střechy a svodů křídla C objektu na ul. Ostrčilova 19/2925 

  

2) schvaluje 

  rozpočtové opatření, kterým se 

- zvyšují neinvestiční příspěvky 

na § 3149, pol. 5331, ORG 84, ÚZ 2003, ORJ 140,                        o 827 tis. Kč 

- snižují běžné výdaje 

na § 3745, pol. 5169, ORG 56000000, ÚZ 54103637, ORJ 300,    o 827 tis. Kč 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit úpravu závazného ukazatele u Střediska volného času, Ostrava - Moravská Ostrava, 

p.o. 

- zvýšení neinvestičního příspěvku o 827 tis. Kč 

  

4) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.10.2014 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
5) ukládá 

  
náměstkovi primátora 

předložit návrh dle bodu 3) tohoto usnesení ke schválení zastupitelstvu 

Termín: prosinec 2014 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková,  

 vedoucí odboru sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit 
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RM_M 56 
Návrh na poskytnutí investiční účelové dotace společnosti Sportovní a 
rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o., na pořízení projektových 
dokumentací pro investiční akci “Revitalizace venkovního areálu 
Krytého bazénu v Ostravě-Porubě” a realizaci investičních akcí “Úprava 
bazénové technologie - UV lampy” a “Klimatizace hotelových pokojů a 
společenské místnosti hotelu Sport Club” 
  
Usnesení číslo: 11178/RM1014/144 

(zn.předkl.) 
45 

  
k usnesení č. 2865/ZM1014/35 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy ve 

výši 4 300 000,-  Kč  společnosti Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o., se sídlem 

Čkalovova 6144/20, PSČ 708 00, Ostrava-Poruba, IČO 25385691 na  pořízení projektových 

dokumentací pro investiční  akci “Revitalizace venkovního areálu Krytého bazénu v Ostravě-

Porubě” a realizaci  investičních akcí  “Úprava bazénové technologie - UV lampy” a 

“Klimatizace hotelových pokojů a společenské místnosti hotelu Sport Club” 

  

2) doporučuje 

  zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření smlouvy o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu statutárního 

města Ostravy se společností Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o., se sídlem 

Čkalovova 6144/20, PSČ 708 00, Ostrava-Poruba, IČO 25385691 dle bodu 1) tohoto usnesení 

a přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

snižují běžné výdaje 

na § 3745, pol. 5169, ÚZ 3637, ORG 60000000, ORJ 300 o 4 300 tis. Kč 

zvyšují investiční transfery 

na § 3412, pol. 6313, ORG 4262, ORJ 161 o 4 300 tis. Kč 

  

4) ukládá 

  náměstkovi primátora Ing. Martinovi Štěpánkovi, Ph.D. 

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

usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 08.10.2014 
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 vedoucí odboru sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit 

  
 

RM_M 64 
Informativní zpráva o průběhu projektu Ostrava - Evropské město 
sportu 2014 
  
Usnesení číslo: 11179/RM1014/144 

(zn.předkl.) 
86 

  
k usnesení č. 2866/ZM1014/35 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
informativní zprávu o průběhu projektu Ostrava - Evropské město sportu 2014 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Martinu Štěpánkovi, Ph.D. 

předložit informativní zprávu dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu města na jeho jednání 

dne 8. 10.  2014 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 08.10.2014 

 vedoucí odboru sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit 

  
 

RM_M 65 
Žádost subjektu Martin Kráčalík, IČO: 67346600 o poskytnutí 
mimořádné účelové neinvestiční dotace 
  
Usnesení číslo: 11180/RM1014/144 

(zn.předkl.) 
86 

  
k materiálu č. BJ1014 03039/14 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí účelové dotace Martinu Kráčalíkovi, IČO: 67346600, se sídlem Josefa 

Brabce 2872/37, Ostrava-Moravská Ostrava, 702 00 ve výši 250 tis. Kč na realizaci projektu 

“Čištění koryta řeky Ostravice na kolech” 

  

 

2) doporučuje 
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zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města 

Ostravy mezi statutárním městem Ostrava a příjemcem účelové dotace dle bodu 1) tohoto 

usnesení a přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Martinovi Štěpánkovi, Ph.D. 

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

zasedání dne 08.10.2014 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 08.10.2014 

 vedoucí odboru sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit 

  
 

RM_M 9 
Návrh na odpis nedobytné pohledávky Divadla loutek Ostrava, 
příspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 11181/RM1014/144 

(zn.předkl.) 
42 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  odpis nedobytných pohledávek Divadla loutek Ostrava, příspěvkové organizace, se sídlem ul. 

Pivovarská 3164/15, 729 82 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ: 00533874, v celkové výši  

45 510,- Kč dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

 
RM_M 13 
Smlouva o zabezpečení odborné praxe studentů vzdělávacích institucí 
  
Usnesení číslo: 11182/RM1014/144 

(zn.předkl.) 
36 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  o uzavření smlouvy o zabezpečení odborné praxe studentů vzdělávacích institucí mezi 

statutárním městem Ostrava a Masarykovou univerzitou, Přírodovědeckou fakultou, se sídlem 

Kotlářská 267/2, 611 37 Brno, IČO 00216224, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
 
 
 

RM_MZP 1 (zn.předkl.) 
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Návrh organizační změny v rámci Magistrátu města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 11183/RM1014/144 

35 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  o provedení organizační změny v rámci odboru vnitřních věcí Magistrátu města Ostravy dle 

přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 10 
Návrh na vyřazení přebytečného a neupotřebitelného majetku v užívání 
Magistrátu města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 11184/RM1014/144 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  o vyřazení přebytečného a neupotřebitelného majetku statutárního města Ostravy v užívání 

Magistrátu města Ostravy v rozsahu a způsobem dle předloženého materiálu - fyzickou 

likvidaci a prodejem 

  

2) jmenuje 

  
likvidační komisi, která o provedené likvidaci pořídí likvidační protokol dle “Směrnice 2/2007 

pro evidenci majetku” a jmenuje její členy:   

předseda:  Ing. Bc. Pavel Šmátrala - vedoucí odboru hospodářské správy 

členové:   Bc. Helena Tichavská - odbor projektů IT služeb a outsourcingu 

                 Ing. Přemysl Kubečka - odbor hospodářské správy  

                 Ing. René Bartoš - odbor hospodářské správy 

  

 
RM_M 7 
Návrh na souhlas ke stavbám na pozemcích v katastrálních územích 
obce Ostrava, jako vlastníka sousedních nemovitostí 
  
Usnesení číslo: 11185/RM1014/144 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  a) jako vlastník sousední nemovitosti (statutární město Ostrava vlastní pozemek 3590/1 – 

ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava)  s umístěním 

stavby informačního pylonu na pozemku parc.č. 3590/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace v 

k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, pro investora stavby: společnost ADO Ostrava, a.s., se 
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sídlem Brandlova 1911/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ: 47676973 

b) jako vlastník sousedních nemovitostí (statutární město Ostrava vlastní pozemky parc.č. 

73/44 – ostatní plocha, zeleň v k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, parc.č 750/2 – trvalý 

travní porost, parc.č.752/2 – ostatní plocha, jiná plocha, parc.č. 752/3 – trvalý travní porost a 

parc.č. 770/3 – ostatní plocha, jiná plocha, všechny v k.ú. Nová Bělá, obec Ostrava) s 

umístěním a realizací stavby „Oplocení pozemku parc.č. 73/47, k.ú. Dubina u Ostravy“, pro 

investora stavby: Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava – Jih, Horní 791/3, 700 30 

Ostrava - Hrabůvka 

c) jako vlastník sousední nemovitosti (statutární město Ostrava vlastní pozemek parc.č. 1885/1 

– ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Hrabová, obec Ostrava) s umístěním a realizací 

stavby „Stavba rodinného domu + parkovací přístřešek, ul. Na Potoku, parc.č. 1812, 1811/1, 

Ostrava – Hrabová“ na pozemcích parc.č. 1812 – zastavěná plocha a nádvoří a parc.č. 1811/1 – 

zahrada, oba v k.ú. Hrabová, obec Ostrava, pro investora stavby: paní XXXXXXXX 

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXX XXX XX XXXXXXX X 

XXXXXXXXXXXXX 

  

2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru hospodářské správy 

zajistil vyhotovení příslušných souhlasů dle bodů 1a) až 1c)  tohoto usnesení a s tím 

spojené  veškeré úkony 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 10.10.2014 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
3) zmocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy 

k podpisu souhlasů dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 10.10.2014 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RM_VZ 1 (zn.předkl.) 
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Zadání veřejných zakázek malého rozsahu v komoditních kategoriích 
“Kancelářský materiál” 
  
Usnesení číslo: 11186/RM1014/144 

84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodání kancelářského materiálu z 

komoditní skupiny “Archivace a úprava dokumentů”  společnostem (”vítězným dodavatelům 

položek”)   za ceny   dle přílohy č.1  předloženého materiálu a o zařazení vybraných položek 

na nákupní portál města Ostravy 

  

2) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodání kancelářského materiálu z komoditní 

skupiny “Bloky, bločky, sešity, knihy a jiné tiskopisy” společnostem (”vítězným dodavatelům 

položek”) za ceny dle přílohy č.2 předloženého materiálu a o zařazení vybraných položek na 

nákupní portál města Ostravy 

  

3) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodání kancelářského materiálu z komoditní 

skupiny “Kancelářské stroje, nástroje a jejich příslušenství” společnostem (”vítězným 

dodavatelům položek”) za ceny dle přílohy č.3 předloženého materiálu a o zařazení vybraných 

položek na nákupní portál města Ostravy 

  

4) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodání kancelářského materiálu z komoditní 

skupiny “Kancelářský papír, obálky” společnostem (”vítězným dodavatelům položek”) za ceny 

dle přílohy č.4 předloženého materiálu a o zařazení vybraných položek na nákupní portál města 

Ostravy 

  

5) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodání kancelářského materiálu z komoditní 

skupiny “Psací a kreslící potřeby, razítka a barvy” společnostem (”vítězným dodavatelům 

položek”) za ceny dle přílohy č.5 předloženého materiálu a o zařazení vybraných položek na 

nákupní portál města Ostravy 

  

 
RM_VZ 10 (zn.předkl.) 
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Zadání veřejné zakázky “Plynová, tepelná a tlaková zařízení v objektech 
SMO”, poř. č. 204/2014 
  
Usnesení číslo: 11187/RM1014/144 

84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na provádění servisní činnosti, 

kontroly a revize plynových, tepelných a tlakových zařízení v objektech statutárního města 

Ostravy, v rozsahu dle předloženého návrhu, s uchazečem: 

I. G. B. Holding, a.s. 

se sídlem: Stodolní 4, 702 00 Moravská Ostrava 

IČO: 60792434 

za cenu nejvýše přípustnou 1.999.999,- Kč bez DPH 

  

 
RM_ORG 1 
Návrh na schválení termínu konání 145. schůze rady města dne 
21.10.2014 
  
Usnesení číslo: 11188/RM1014/144 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  termín konání 145. schůze rady města dne 21.10.2014 v 09:00 hodin 

  

 
  
 
 


