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Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 23.09.2014 
  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název zn.předkl. 

10935/RM1014/142 RM_M 0 Schválení programu 142. schůze rady města dne 
23. 09. 2014 

28 

10936/RM1014/142 RM_VH 1 Výkon působnosti valné hromady obchodní 
společnosti Sportovní a rekreační zařízení města 
Ostravy, s.r.o. 

45 

10937/RM1014/142 RM_M 10 Souhlas s podáním žádosti o dotaci ze státního 
rozpočtu - podpora poskytování sociálních služeb 
pro rok 2015 

50 

10938/RM1014/142 RM_M 32 Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava za měsíc 
srpen 2014 

25 

10939/RM1014/142 RM_M 33 Vyřízení “Podnětu občanů k přijetí opatření za 
posílení stavu Městské policie Ostrava” 

25 

10940/RM1014/142 RM_M 34 Schválení smlouvy o poskytnutí podpory a 
rozhodnutí o poskytnutí podpory z Operačního 
programu Životní prostředí na projekt “Revitalizace 
významných krajinných prvků - parků v Ostravě-
Porubě” 

50 

10941/RM1014/142 RM_M 28 Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty členů 
komise rady města pro podporu ekonomického 
rozvoje města dle předloženého seznamu do Polska 
(Wroclaw, Kędzierzyn-Koźle) ve dnech 30.09.-
02.10.2014 

01 

10942/RM1014/142 RM_M 29 Návrh na poskytnutí finančního daru 200 000,- Kč 
Nadačnímu fondu Českého klubu olympioniků 
regionu Severní Morava 

01 

10943/RM1014/142 RM_M 51 Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty Ing. 
Tomáše Petříka, náměstka primátora, do Rakouska 
(Krems) ve dnech 25.-27.09.2014 

01 

10944/RM1014/142 RM_M 1 Žaloba o vyloučení věci z výkonu rozhodnutí 28 
10945/RM1014/142 RM_M 31 Zpráva o činnosti komisí rady města za I. pololetí 

roku 2014 
28 

10946/RM1014/142 RM_M 48 Návrh obecně závazné vyhlášky č. ..., kterou se 
mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 
14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších 
změn a doplňků 

28 

10947/RM1014/142 RM_M 53 Návrh programu a organizační zajištění 35. 
zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 
dne 8.10.2014 

28 

10948/RM1014/142 RM_M 30 Souhlas s Podmínkami Rozhodnutí o poskytnutí 
dotace projektů SMO “Rozvoj metropolitní 
komunikační infrastruktury SMO” a “Dokončení 
procesu digitalizace MMO” v rámci Integrovaného 
operačního programu 
 

38 
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10949/RM1014/142 RM_M 54 Návrh stanoviska k žádosti Technických služeb a.s. 
Slezská Ostrava 

38 

10950/RM1014/142 RM_M 24 Návrh na uzavření “Smluv o zřízení věcného 
břemene” a “Smluv o zřízení služebností” v 
souvislosti se stavbami odboru investičního, 
zahrnutými do kapitálového rozpočtu města 
Ostravy 

05 

10951/RM1014/142 RM_VZ 3 Veřejná zakázka “Kanalizace Folvarek II. etapa”, 
poř. č. 95/2014 

38 

10952/RM1014/142 RM_VZ 4 Veřejná zakázka “Administrativní budova v ZOO - 
interiér”, poř.č. 143/2014 

05 

10953/RM1014/142 RM_VZ 7 Významná veřejná zakázka “Rekonstrukce 
kanalizace a vodovodu Svinov”, poř.č. 162/2014 

05 

10954/RM1014/142 RM_VZ 8 Zadání veřejné zakázky “Rekonstrukce vodovodu a 
kanalizace na Kostelním náměstí”, poř. č. 187/2014 

05 

10955/RM1014/142 RM_VZ 9 Veřejná zakázka “Rekonstrukce VO oblast Česká”, 
poř. č. 194/2014 

05 

10956/RM1014/142 RM_M 11 Nesouhlas-souhlas s užíváním pozemků parc. č. 
980/1 a 4246/13 v k. ú. Moravská Ostrava, obec 
Ostrava 

08 

10957/RM1014/142 RM_M 12 Návrh na souhlas s umístěním podzemní elektrické 
přípojky NN 0,4 kV a jistící rozpojovací skříně k 
pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy 
a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene-služebnosti, pro ČEZ Distribuce, 
a.s. 

08 

10958/RM1014/142 RM_M 13 Návrh na záměr města neprodat část pozemku, příp. 
celý pozemek v k.ú. Moravská Ostrava, obec 
Ostrava (ul. Mariánskohorská) a návrh na 
nesouhlas s umístěním přístupu do pozemku ve 
vlastnictví SMO pro společnost INNOVA Int. s.r.o. 

08 

10959/RM1014/142 RM_M 14 Návrh na záměr města neprodat pozemky v k.ú. 
Moravská Ostrava, obec Ostrava 

08 

10960/RM1014/142 RM_M 15 Návrh na záměr města pronajmout - nepronajmout 
části pozemku parc. č. 4246/13 v k ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava 

08 

10961/RM1014/142 RM_M 16 Návrh na záměr města pronajmout část pozemku v 
k.ú. Pustkovec, obec Ostrava Návrh na záměr města 
pronajmout část pozemku v k.ú. Nová Ves u 
Ostravy, obec Ostrava Návrh na záměr města 
vypůjčit část pozemku v k.ú. Koblov, obec Ostrava 

08 

10962/RM1014/142 RM_M 17 Návrh na záměr města vypůjčit část pozemků v k.ú. 
Hrabová, obec Ostrava 

08 

10963/RM1014/142 RM_M 18 Návrh nevyužít předkupní právo ke stavbě na 
pozemku parc.č. 2474/46 v k.ú. Svinov, obec 
Ostrava 
 
 

08 
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10964/RM1014/142 RM_M 19 Návrh na svěření majetku městskému obvodu 
Moravská Ostrava a Přívoz, Slezská Ostrava, 
Vítkovice a Poruba 

08 

10965/RM1014/142 RM_M 20 Návrh na souhlas s technickým zhodnocením 
budov v k.ú. Moravská Ostrava (areál Městské 
nemocnice Ostrava) 

08 

10966/RM1014/142 RM_M 21 Návrh na vyřazení movitého majetku z výpůjčky 
HZS MSK Návrh na rozhodnutí o likvidaci 
movitého majetku Návrh na předání k využití 
Městské Policii Ostrava Návrh na předání movitého 
majetku k hospodaření dodatkem č.1 ke zřizovací 
listině MNO, p.o. 

08 

10967/RM1014/142 RM_M 27 Souhlas s postoupením smluv 08 
10968/RM1014/142 RM_M 37 Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o 

zřízení služebnosti užívacího práva se společností 
Biocel Paskov a.s. 

08 

10969/RM1014/142 RM_M 38 Návrh na zřízení služebností a uzavření smluv o 
zřízení služebnosti s oprávněnými FRONT SIDE 
s.r.o., Město Petřvald 

08 

10970/RM1014/142 RM_M 39 Návrh na uzavření smluv o zřízení věcného 
břemene s vlastníkem pozemků Moravskoslezským 
krajem 

08 

10971/RM1014/142 RM_M 40 Návrh směnit pozemky v k.ú. Polanka nad Odrou, 
obec Ostrava a návrh na uzavření smlouvy o 
budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucím 
vlastníkem BUDOUCNOST, spotřební družstvo v 
Ostravě 

08 

10972/RM1014/142 RM_M 41 Návrh na záměr města pronajmout část pozemku           
v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

08 

10973/RM1014/142 RM_M 42 Souhlas s uzavřením příkazní smlouvy o správě 
společných částí domu za Společenství vlastníků 
pro dům Horní 3034/104, se sídlem Horní 
3034/104, Bělský Les, 700 30 Ostrava 

08 

10974/RM1014/142 RM_M 43 Návrh prodat pozemky v k.ú. Moravská Ostrava, 
obec Ostrava (ul. Sokolská) a návrh na uzavření 
smlouvy o zřízení služebnosti 

08 

10975/RM1014/142 RM_M 44 Návrh smluv o výpůjčce movité věci a smlouvy o 
výpůjčce pozemku v k.ú. Přívoz 

08 

10976/RM1014/142 RM_M 55 Návrh koupit pozemek p.p.č. 110/9, k.ú. Muglinov, 
obec Ostrava 

08 

10977/RM1014/142 RM_VZ 2 Zadání veřejné zakázky “Nákup vodoměrů 2015”, 
poř. č. 171/2014 

8 

10978/RM1014/142 RM_M 36 Doporučení zařadit akci obnovy kulturní památky 
kostela sv. Františka a Viktora v Ostravě - Hrušově 
do Programu záchrany architektonického dědictví 
na rok 2015 
 
 

89 
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10979/RM1014/142 RM_VZ 1 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a 
o uzavření smlouvy na zhotovení “Dopravní a 
urbanistické studie - CENTRUM MĚSTA 
OSTRAVY” 

89 

10980/RM1014/142 RM_VZ 5 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 
na “Poskytnutí technické pomoci v oblasti 
stanovení dopravní koncepce v rámci 
zpracovávaných územně plánovacích dokumentací 
a územně plánovacích podkladů” a o uzavření 
smlouvy 

89 

10981/RM1014/142 RM_M 4 Úprava rozpočtu r. 2014 07 
10982/RM1014/142 RM_M 35 Státní dotace pro městský obvod Poruba 07 
10983/RM1014/142 RM_M 2 Odpověď Rady města Ostravy ve věci řešení 

nedostatečné parkovací kapacity u ZOO Ostrava 
09 

10984/RM1014/142 RM_M 50 Vyjádření k umístění zastávek na území 
statutárního města Ostrava 

09 

10985/RM1014/142 RM_M 8 Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě ev. č. 
3224/2013/SVŠ o poskytnutí investiční dotace 
právnické osobě Domov Magnolie, Ostrava-
Vítkovice, příspěvková organizace 

41 

10986/RM1014/142 RM_M 26 Uzavření dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotací 
pro Středisko volného času, Ostrava - Moravská 
Ostrava, p.o. 

42 

10987/RM1014/142 RM_M 52 Neinvestiční účelový příspěvek pro Středisko 
volného času, Ostrava - Moravská Ostrava, p.o. - 
havarijní stav střechy objektu táborové základny 

42 

10988/RM1014/142 RM_M 56 Výjezdní jednání komise rady města pro vzdělávání 
a školství ve dnech 30.9. - 1.10.2014 

86 

10989/RM1014/142 RM_M 49 Návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na stavbu 
“Rekonstrukce sportovního areálu (stadionu) v 
Ostravě-Vítkovicích, II. etapa”, Sektor I. jižní 
tribuny 

86 

10990/RM1014/142 RM_M 7 Návrh na poskytnutí účelového neinvestičního 
příspěvku a investičních dotací příspěvkovým 
organizacím v oblasti sociální péče 

86 

10991/RM1014/142 RM_MZP 1 Návrh na úpravu platu ředitele Národního divadla 
moravskoslezského, příspěvková organizace 

39 

10992/RM1014/142 RM_M 5 Schválení odůvodnění významné veřejné zakázky 
na projekty Energetické úspory Městské nemocnice 
Ostrava 

40 

10993/RM1014/142 RM_M 6 Dodatek č. 5 ke smlouvě č. 2706/2012/KZ o 
poskytnutí finančních prostředků Městské 
nemocnici Ostrava, příspěvková organizace, na 
realizaci projektu Přístrojové vybavení iktového 
centra 

40 

10994/RM1014/142 RM_M 25 Žádost společnosti Dům kultury Akord Ostrava-
Zábřeh, s.r.o., o navýšení neinvestiční účelové 
dotace 

42 
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10995/RM1014/142 RM_M 46 Žádost společnosti Ostravské výstavy, a.s., o 
poskytnutí neinvestiční dotace na havarijní opravu 
stěn Slezskoostravského hradu 

45 

10996/RM1014/142 RM_M 47 Žádost společnosti Renarkon, o.p.s. o navýšení 
dotace a změně termínu závěrečného vyúčtování 
projektu “Rekonstrukce objektu Terapeutické 
komunity Renarkon” dle smlouvy č. 0181/2011/KZ 

41 

10997/RM1014/142 RM_M 45 Návrh na uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o 
poskytnutí víceleté účelové dotace uzavřené s 
TROJHALÍ KAROLINA 

39 

10998/RM1014/142 RM_M 9 Kácení dřevin na pozemcích ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy 

84 

10999/RM1014/142 RM_M 22 Náhrada škody vzniklé na majetku statutárního 
města Ostravy 

84 

11000/RM1014/142 RM_M 3 Návrh směrnice upravující postup statutárního 
města Ostravy a jeho orgánů při poskytování 
informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů 

21 

11001/RM1014/142 RM_M 23 Kontrola plnění usnesení rady města za období 
červen, červenec 2014 

28 

 
 
 
Materiály projednané bez přijatého usnesení : 
  
 Materiál 

  
Název zn.předkl. 

 RM_VZ 6 Zadání veřejné zakázky “Odstranění objektů 
Trnkovecká”, poř. č. 197/2014 

05 

  
 
Materiály, které byly staženy : 
  

Materiál 
  

Název zn.předkl. 

 RM_M 57 Návrh směnit část pozemku v k. ú. Poruba-sever, 
svěřenou městskému obvodu 

08 
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RM_M 0 
Schválení programu 142. schůze rady města dne 23. 09. 2014 
  
Usnesení číslo: 10935/RM1014/142 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
   

program 142. schůze rady města dne 23. 09. 2014 
  

 
RM_VH 1 
Výkon působnosti valné hromady obchodní společnosti Sportovní a 
rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 10936/RM1014/142 

(zn.předkl.) 
45 

  
v působnosti valné hromady podle § 12 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, 
obchodní společnosti Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, se sídlem Ostrava-
Poruba, Čkalovova 6144/20, PSČ 708 00, IČ 25385691, jejímž jediným společníkem je 
statutární město Ostrava 
  
Rada města 
  
1) schvaluje 
   

změnu podnikatelského plánu na rok 2014 dle přílohy č. 1, 2 a 3 předloženého materiálu 
  

 
RM_M 10 
Souhlas s podáním žádosti o dotaci ze státního rozpočtu - podpora 
poskytování sociálních služeb pro rok 2015 
  
Usnesení číslo: 10937/RM1014/142 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
   

s podáním žádosti městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky o dotaci ze státního rozpočtu 
na poskytování sociálních služeb pro rok 2015 prostřednictvím souhrnné žádosti statutárního 
města Ostravy 

  
2) žádá 
   

městský obvod Mariánské Hory a Hulváky 
o zajištění veškerých úkonů potřebných pro podání souhrnné žádosti statutárním městem 
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Ostrava v souladu s podmínkami výzvy vyhlášené MPSV pro poskytovatele sociálních služeb 
pro rok 2015 

  
 Vyřizuje: Ing. arch. Liana Janáčková, T: 15.11.2014
 starostka Městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky 
  

 
RM_M 32 
Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava za měsíc srpen 2014 
  
Usnesení číslo: 10938/RM1014/142 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 
  
1) projednala 
   

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

  
 

RM_M 33 
Vyřízení “Podnětu občanů k přijetí opatření za posílení stavu Městské 
policie Ostrava” 
  
Usnesení číslo: 10939/RM1014/142 

(zn.předkl.) 
25 

  
k materiálu č. BJ1014 02775/14 
  
Rada města 
  
1) projednala 
  

- vyřízení “Podnětu občanů k přijetí opatření za posílení stavu Městské policie Ostrava” 

- návrh odpovědi občanům dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
2) ukládá 
   

primátorovi Ing. Petru Kajnarovi 
předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 

  
 Vyřizuje: Mgr. Zdeněk Harazim, T: 08.10.2014
 ředitel Městské policie Ostrava 
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RM_M 34 
Schválení smlouvy o poskytnutí podpory a rozhodnutí o poskytnutí 
podpory z Operačního programu Životní prostředí na projekt 
“Revitalizace významných krajinných prvků - parků v Ostravě-Porubě” 
  
Usnesení číslo: 10940/RM1014/142 

(zn.předkl.) 
50 

  
k materiálu č. BJ1014 02627/14 
k usnesení č. 7561/RM1014/101 
k usnesení č. 1810/RM1014/25 
  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

 a) s návrhem Smlouvy č. 11101146 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 Poruba, 
kontaktní adresa: Úřad městského obvodu Poruba, Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava-Poruba, 
IČ: 00845451 a poskytovatelem Státním fondem životního prostředí České republiky, se 
sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČ: 00020729, na financování projektu 
„Revitalizace významných krajinných prvků v Ostravě-Porubě“ z Operačního programu 
Životní prostředí, Prioritní osa 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny, oblast podpory 6.5 
Podpora regenerace urbanizované krajiny dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

b) s přijetím dotace z Operačního programu Životní prostředí dle podmínek od poskytovatele 
Ministerstva životního prostředí ČR, se sídlem: Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10, IČ: 
00164801, na projekt „Revitalizace významných krajinných prvků - parků v Ostravě-Porubě“ 
viz. příloha č. 2 předloženého materiálu, 

za podmínky, že Zastupitelstvo města Ostravy 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 10 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 10 let od ukončení realizace akce dle čl. III., bod 5, písmeno e) 
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smlouvy uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu 

  
3) žádá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Lumír Palyza, T: 31.12.2016
 starosta Městského obvodu Poruba 
  
4) žádá 
  

starostu městského obvodu Poruba 
předložit zastupitelstvu města návrh dle bodu 2) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Lumír Palyza, T: 08.10.2014
 starosta Městského obvodu Poruba 
  

 
RM_M 28 
Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty členů komise rady města 
pro podporu ekonomického rozvoje města dle předloženého seznamu 
do Polska (Wroclaw, Kędzierzyn-Koźle) ve dnech 30.09.-02.10.2014 
  
Usnesení číslo: 10941/RM1014/142 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

zahraniční pracovní cestu  členů komise rady města pro podporu ekonomického rozvoje 
města dle předloženého seznamu  s úpravou do  Polska (Wroclaw, Kędzierzyn-Koźle)  ve 
dnech 30.09.-02.10.2014 za účelem účasti na konferenci a pracovních jednání 

  
2) schvaluje 
  

úhradu finančních nákladů dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších 
předpisů  

  
3) ukládá 
  

předsedovi komise rady města panu Vojtěchu Mynářovi  
předložit radě města  zprávu o výsledku zahraniční pracovní cesty dle  bodu 1) tohoto usnesení 
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 Vyřizuje: Mgr. Michal Bayer, T: 21.10.2014
 pověřen zastupováním funkce vedoucí odboru kancelář primátora 
  

 
RM_M 29 
Návrh na poskytnutí finančního daru 200 000,- Kč Nadačnímu fondu 
Českého klubu olympioniků regionu Severní Morava 
  
Usnesení číslo: 10942/RM1014/142 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí finančního daru z rozpočtu statutárního města Ostravy ve výši
200 000,- Kč Nadačnímu fondu Českého klubu olympioniků regionu Severní Morava, IČ: 
28618734, se sídlem nám. Svatopluka Čecha 10, Moravská Ostrava, 702 00  a rozhodnout o 
uzavření darovací smlouvy dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
schválit rozpočtové opatření, kterým se 

- sníží běžné výdaje 

na § 3349. pol. 5139, ORJ 221 o 200 000,- Kč 

- zvýší běžné výdaje 

na § 4349, pol. 5240. ORJ 221 o 200 000,- Kč 

  
3) ukládá 
   

primátorovi Ing. Petru Kajnarovi 
předložit návrhy dle bodů 1) - 2) tohoto usnesení zastupitelstvu města 

  
 Vyřizuje: Mgr. Michal Bayer, T: 08.10.2014
 pověřen zastupováním funkce vedoucí odboru kancelář primátora 
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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 
  

 
RM_M 51 
Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty Ing. Tomáše Petříka, 
náměstka primátora, do Rakouska (Krems) ve dnech 25.-27.09.2014 
  
Usnesení číslo: 10943/RM1014/142 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

zahraniční pracovní cestu Ing. Tomáše Petříka, náměstka primátora,  do Rakouska (Krems) ve 
dnech 25.-27.09.2014 za účelem účasti na odborné exkurzi 

  
2) schvaluje 
  

úhradu finančních nákladů dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších 
předpisů 

  
3) ukládá 
  

náměstkovi primátora Ing. Tomáši Petříkovi 
předložit radě města zprávu o výsledku zahraniční pracovní cesty dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Mgr. Michal Bayer, T: 21.10.2014
 pověřen zastupováním funkce vedoucí odboru kancelář primátora 
  

 
RM_M 1 
Žaloba o vyloučení věci z výkonu rozhodnutí 
  
Usnesení číslo: 10944/RM1014/142 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
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podat žalobu o vyloučení věci z výkonu rozhodnutí dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
  

 
RM_M 31 
Zpráva o činnosti komisí rady města za I. pololetí roku 2014 
  
Usnesení číslo: 10945/RM1014/142 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 
  
1) projednala 
  

zprávu o činnosti komisí rady města za I. pololetí roku 2014 dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu 

  
2) ukládá 
  

primátorovi Ing. Petru Kajnarovi  
předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu města na vědomí 

  
 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, T: 08.10.2014
 vedoucí odboru legislativního a právního 
  

 
RM_M 48 
Návrh obecně závazné vyhlášky č. ..., kterou se mění a doplňuje obecně 
závazná vyhláška č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších 
změn a doplňků 
  
Usnesení číslo: 10946/RM1014/142 

(zn.předkl.) 
28 

  
k materiálu č. BJ1014 02842/14 
  
Rada města 
  
1) projednala 
   

návrh obecně závazné vyhlášky č. ..., kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 
14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

vydat obecně závaznou vyhlášku č. ..., kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 
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14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu 

  
3) ukládá 
  

primátorovi Ing. Petru Kajnarovi 
předložit návrh obecně závazné vyhlášky č. ..., kterou se mění a doplňuje obecně závazná 
vyhláška č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, dle přílohy č. 
1 předloženého materiálu ke schválení zastupitelstvu města 

  
 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, T: 08.10.2014
 vedoucí odboru legislativního a právního 
  

 
RM_M 53 
Návrh programu a organizační zajištění 35. zasedání zastupitelstva 
města, které se bude konat dne 8.10.2014 
  
Usnesení číslo: 10947/RM1014/142 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
   

s návrhem programu a s organizačním zajištěním 35. zasedání zastupitelstva města, které se 
bude konat ve středu 8.10.2014 od 9:00 hodin ve velké zasedací síni Radnice města Ostravy
dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu s úpravou 

  
 

RM_M 30 
Souhlas s Podmínkami Rozhodnutí o poskytnutí dotace projektů SMO 
“Rozvoj metropolitní komunikační infrastruktury SMO” a “Dokončení 
procesu digitalizace MMO” v rámci Integrovaného operačního 
programu 
  
Usnesení číslo: 10948/RM1014/142 

(zn.předkl.) 
38 

  
k materiálu č. BJ1014 02768/14 
k usnesení č. 0447/ZM1014/9 
k usnesení č. 9662/RM1014/127 
k usnesení č. 12415/RM0610/146 
  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

se zněním Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného operačního programu k 
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projektu “Rozvoj metropolitní komunikační infrastruktury SMO” dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu a projektu ”Dokončení procesu digitalizace MMO” dle přílohy č. 2 předloženého 
materiálu 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu městu 

vyhradit si rozhodnutí o Podmínkách Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektům “Rozvoj 
metropolitní komunikační infrastruktury SMO” a “Dokončení procesu digitalizace MMO”, 
uvedených v přílohách č. 1 a č.2 předloženého materiálu 

  
3) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

schválit znění Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu “Rozvoj metropolitní 
komunikační infrastruktury SMO” uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu a projektu 
“Dokončení procesu digitalizace MMO” uvedených v příloze č. 2 předloženého materiálu 

  
4) ukládá 
  

primátorovi Ing. Petru Kajnarovi 
předložit zastupitelstvu města návrh dle bodů 2) a 3) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 08.10.2014
 vedoucí odboru ekonomického rozvoje 
  

 
RM_M 54 
Návrh stanoviska k žádosti Technických služeb a.s. Slezská Ostrava 
  
Usnesení číslo: 10949/RM1014/142 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

se zněním odpovědi na požadavek Technických služeb, a.s. Slezská Ostrava se sídlem Čs. 
Armády 10, 710 00 Ostrava, IČ 47674725, dle přílohy č.1 předloženého materiálu 
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RM_M 24 
Návrh na uzavření “Smluv o zřízení věcného břemene” a “Smluv o 
zřízení služebností” v souvislosti se stavbami odboru investičního, 
zahrnutými do kapitálového rozpočtu města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 10950/RM1014/142 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
rozhodnout o uzavření “Smlouvy o zřízení věcného břemene”  v souvislosti se stavbou 
“Obvodová komunikace Františkov, II. etapa - 1.část, SO 416” mezi povinným:  
Moravskoslezský kraj 
sídlo: ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava 
IČO: 70890692 
zastoupený z pověření hejtmana kraje 
Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, 
se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava 
IČO: 00095711 
a 
oprávněným: 
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
IČO: 00845451 
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na částech pozemků parc.č. 46/20, 
parc.č. 46/21, parc.č. 46/25, parc.č. 5595/2, parc.č. 5595/3 a parc.č. 5596/1 v k.ú. Slezská 
Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
rozhodnout o uzavření “Smlouvy o zřízení věcného břemene”  v souvislosti se stavbou 
“Obvodová komunikace Františkov, II. etapa - 1. část, SO 461” mezi povinným:  
Moravskoslezský kraj 
sídlo: ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava 
IČO: 70890692 
zastoupený z pověření hejtmana kraje 
Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, 
se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava 
IČO: 00095711 
a 
oprávněným: 
UPC Česká republika, s.r.o. 
se sídlem Závišova 502/5, 140 00 Praha 4 - Nusle  
IČO: 00562262 
a 
investorem: 
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statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
IČO: 00845451 
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na částech pozemků parc.č. 46/7, 
parc.č. 46/20 a parc.č. 56/3  v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č. 4 předloženého 
materiálu 

  
3) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
rozhodnout o uzavření “Smlouvy o zřízení věcného břemene”  v souvislosti se stavbou 
“Obvodová komunikace Františkov, II. etapa -1. část, SO 302” mezi povinným:  
Moravskoslezský kraj 
sídlo: ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava 
IČO: 70890692 
zastoupený z pověření hejtmana kraje 
Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, 
se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava 
IČO: 00095711 
a 
oprávněným: 
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
IČO: 00845451 
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na částech pozemků parc.č. 46/24, 
parc.č. 5596/1, parc.č. 5596/21a parc.č. 5599/3 v k.ú. Slezská, obec Ostrava dle přílohy č. 6 
předloženého materiálu 

  
4) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
rozhodnout o uzavření “Smlouvy o zřízení věcného břemene”  v souvislosti se stavbou 
“Obvodová komunikace Františkov, II. etapa - 1. část, SO 410” mezi povinným:  
Moravskoslezský kraj 
sídlo: ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava 
IČO: 70890692 
zastoupený z pověření hejtmana kraje 
Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, 
se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava 
IČO: 00095711 
a 
oprávněným: 
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
IČO: 00845451 
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na částech pozemků parc.č. 46/1, 
parc.č. 46/7, parc.č. 46/20, parc.č. 46/21, parc.č.  46/23, parc.č. 46/24, parc.č. 46/25, parc.č. 
56/7, parc.č. 56/8, parc.č. 56/12, parc.č. 5596/1 a parc.č. 5599/3 v k.ú. Slezská Ostrava, 
obec Ostrava dle přílohy č. 8 předloženého materiálu 
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5) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
rozhodnout o uzavření “Smlouvy o zřízení věcného břemene”  v souvislosti se stavbou 
“Obvodová komunikace Františkov, II. etapa-1. část, SO310” mezi povinným:  
Moravskoslezský kraj 
sídlo: ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava 
IČO: 70890692 
zastoupený z pověření hejtmana kraje 
Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, 
se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava 
IČO: 00095711 
a 
oprávněným: 
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
IČO: 00845451 
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na částech pozemků parc.č. 46/1, 
parc.č. 46/7, parc.č. 56/3, parc.č. 5596/1,  parc.č. 5596/21, parc.č. 5596/22, parc.č. 5596/24, 
parc.č. 5596/25 a parc.č. 5596/26 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č. 10 
předloženého materiálu 

  
6) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
rozhodnout o uzavření “Smlouvy o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou “Rozvoj 
metropolitní komunikační infrastruktury SMO: trasa č. 61 . ÚMOb Nová Ves, Rolnická 32, 
přípojného bodu č. 10 - Ostrava ÚMOb Mariánské Hory” mezi vlastníkem:  
ŽEBŘÍK obecně prospěšná společnost 
sídlo: Rolnická 101/22, Ostrava - Nová Ves, 709 00 
IČO:28565029 
a 
oprávněným: 
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
IČO: 00845451 
a 
zhotovitelem: 
PERFECTED s.r.o. 
Hybešova 42, Brno 602 00 
IČO: 27683028  
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na části pozemku parc.č. 44 v 
k.ú.Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava dle přílohy č. 12 předloženého materiálu 

  
7) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
rozhodnout o uzavření “Smlouvy o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou “Rozvoj 
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metropolitní komunikační infrastruktury SMO, ZŠ Matiční - Trasa MMO - bod 16.73” mezi 
povinným:  
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 
sídlo: 17. listopadu 2172/15, 708 33 Ostrava - Poruba 
IČO: 61989100 
a 
oprávněným: 
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
IČO: 00845451 
a 
zhotovitelem: 
PERFECTED s.r.o. 
Hybešova 42, Brno 602 00 
IČO: 27683028  
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na části pozemku parc.č. 959 v 
k.ú.Moravská Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č. 14 předloženého materiálu 

  
8) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
rozhodnout o uzavření “Smlouvy o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou “Rozvoj 
metropolitní komunikační infrastruktury SMO” mezi vlastníkem: 
DK POKLAD, s.r.o. 
sídlo: Ostrava-Poruba, M.Kopeckého 675 
IČO: 47670576 
a 
oprávněným: 
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
IČO: 00845451 
a 
zhotovitelem: 
PERFECTED s.r.o. 
Hybešova 42, Brno 602 00 
IČO: 27683028  
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na části pozemku parc.č. 279/1 v 
k.ú.Poruba, obec Ostrava dle přílohy č. 16 předloženého materiálu 

  
9) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
rozhodnout o uzavření “Smlouvy o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou “Rozvoj 
metropolitní komunikační infrastruktury SMO” mezi vlastníkem: 
Povodí Odry, státní podnik 
Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava  
IČO: 70890021 
a 
oprávněným: 
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statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
IČO: 00845451 
a 
zhotovitelem: 
PERFECTED s.r.o. 
Hybešova 42, Brno 602 00 
IČO: 27683028  
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na částech pozemků parc.č. 3831/1 
a parc.č. 3831/38 v k.ú.Stará Bělá, obec Ostrava dle přílohy č. 18 předloženého materiálu 

  
10) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
rozhodnout o uzavření “Smlouvy o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou “Rozvoj 
metropolitní komunikační infrastruktury SMO” mezi vlastníkem: 
HRUŠKA, spol. s r.o. 
sídlo: Na Hrázi 3228/2, 723 05 Ostrava-Martinov 
IČO: 19014325 
a 
oprávněným: 
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
IČO: 00845451 
a 
zhotovitelem: 
PERFECTED s.r.o. 
Hybešova 42, Brno 602 00 
IČO: 27683028  
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na části pozemku parc.č. 71/122 v 
k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava dle přílohy č. 20 předloženého materiálu 

  
11) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
rozhodnout o uzavření “Smlouvy o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou “Rozvoj 
metropolitní komunikační infrastruktury SMO, Trasa 2.12 Poruba ZŠ Dětská - DK 
Poklad” mezi povinným:  
Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. 
Čkalovova 6144/20, 708 00 Ostrava - Poruba 
IČO: 25385691 
a 
oprávněným: 
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
IČO: 00845451 
a 
zhotovitelem: 
PERFECTED s.r.o. 
Hybešova 42, Brno 602 00 
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IČO: 27683028  
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na částech pozemků parc.č.1281/11 
a parc.č. 1281/8 v k.ú. Poruba, obec Ostrava dle přílohy č. 22 předloženého materiálu 

  
12) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
rozhodnout o uzavření “Smlouvy o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou “Rozvoj 
metropolitní komunikační infrastruktury SMO” mezi povinným:  
VÍTKOVICKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA 
Hasičská 1003/49, 700 30 Ostrava - Hrabůvka 
IČO: 26836025 
a 
oprávněným: 
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
IČO: 00845451 
a 
zhotovitelem: 
PERFECTED s.r.o. 
Hybešova 42, Brno 602 00 
IČO: 27683028  
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na části pozemku p.p.č.278/6 v 
k.ú.Hrabůvka, obec Ostrava dle přílohy č. 24 předloženého materiálu 

  
13) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
rozhodnout o uzavření “Smlouvy o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou “Cyklostezky 
- úsek Koblovský most, lávka na Kamenec” mezi vlastníkem: 
Povodí Odry, státní podnik 
sídlo: Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 
IČO: 70890021 
a 
oprávněným: 
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
IČO: 00845451 
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti cyklistické stezky na částech 
pozemků parc.č. 152/3, par.č. 430/5, parc.č. 493, parc.č. 494/1, parc.č. 494/2, parc.č. 494/4, 
parc.č. 495 v k.ú.Muglinov, parc.č. 789, parc.č. 825, parc.č. 855/1, parc.č. 1940, parc.č. 2030, 
parc.č. 2031, parc.č. 2055/8, parc.č. 2055/44 v k.ú. Hrušov a parc.č. 5980/1 v k.ú. Slezská 
Ostrava, vše  obec Ostrava dle přílohy č. 26 předloženého materiálu 

  
14) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
rozhodnout o uzavření “Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě”  v souvislosti se 
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stavbou “Cyklostezka, úsek Koblovský most, lávka na Kamenec” mezi vlastníkem: 
AVIBENZ s.r.o. 
sídlo: Masarykovo náměstí 2572/8, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava 
IČO: 61972762 
a 
oprávněným: 
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
IČO: 00845451 
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti cyklostezky na částech pozemků parc.č. 1543 a 
parc.č. 1544/2  v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č. 28 předloženého materiálu 

  
15) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
rozhodnout o uzavření “Smlouvy o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou “Cyklostezky 
- úsek Koblovský most, lávka na Kamenec” mezi vlastníkem: 
Asental Land, s.r.o. 
sídlo: Ostrava, Moravská Ostrava, Gregorova 2582/3, PSČ 702 00 
IČO: 27769143 
a 
oprávněným: 
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
IČO: 00845451 
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti cyklostezky na části pozemku parc.č. 791/1 k.ú. 
Hrušov, obec Ostrava dle přílohy č. 30 předloženého materiálu 

  
16) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
rozhodnout o uzavření “Smlouvy o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou “Zrušení 
výpustí do Dolového potoka Ostrava - Proskovice” mezi vlastníkem: 
Ing. JXXX TXXXX a DXXXXXXXX TXXXXXXX, 
oba bytem: XXXXXX XXXXXX, 724 00 Ostrava - XXXXXXXXXX 
a 
oprávněným: 
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
IČO: 00845451 
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na části pozemku parc.č. 275 v k.ú. 
Proskovice, obec Ostrava dle přílohy č. 32 předloženého materiálu 

  
17) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
rozhodnout o uzavření “Smlouvy o zřízení věcného břemene”  v souvislosti se stavbou 
“Kanalizační sběrač D - 1. až 5. stavba” mezi vlastníkem: 
České dráhy, a.s. 
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sídlo: Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ 110 15 
IČO: 70994226 
a 
oprávněným: 
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
IČO: 00845451 
a 
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na částech pozemků parc.č. 1356, 
parc.č. 4431/1, parc.č. 4440/1 a parc.č. 4486/1 v k.ú.Třebovice ve Slezsku, obec Ostrava dle 
přílohy č. 34 předloženého materiálu 

  
18) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
rozhodnout o uzavření “Smlouvy o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou “Cyklostezky 
- úsek Koblovský most, lávka na Kamenec” mezi vlastníkem: 
Asental Land, s.r.o. 
sídlo: Ostrava, Moravská Ostrava, Gregorova 2582/3, PSČ 702 00 
IČO: 27769143 
a 
oprávněným: 
O2 Czech Republic a.s. 
se sídlem: Praha 4, Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22 
IČO: 60193336 
a  
investorem: 
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
IČO: 00845451 
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na části pozemku parc.č. 791/1 k.ú. 
Hrušov, obec Ostrava dle přílohy č. 36 předloženého materiálu 

  
19) ukládá 
  

náměstkovi primátora Ing. Jiřímu Hrabinovi 
předložit návrh dle bodů 1) - 18) tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí  

  
 Vyřizuje: Ing. Dalibor Kanclíř, T: 08.10.2014
 vedoucí odboru investičního 
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RM_VZ 3 
Veřejná zakázka “Kanalizace Folvarek II. etapa”, poř. č. 95/2014 
  
Usnesení číslo: 10951/RM1014/142 

(zn.předkl.) 
38 

  
k materiálu č. BJ1014 02845/14 
k usnesení č. 9871/RM1014/130 
k usnesení č. 2570/ZM1014/33 
k usnesení č. 10112/RM1014/133 
  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek o pořadí nabídek dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu a o výběru nejvhodnější nabídky na realizaci stavby “Kanalizace 
Folvarek II. etapa” v rozsahu dle předloženého návrhu a za podmínky rozhodnutí zastupitelstva 
města o uzavření smlouvy dle bodu 2) tohoto usnesení s uchazečem, který předložil svou 
nabídku pod poř. č. 3: 

HYDROSPOR spol. s r.o. 
se sídlem: Ostrava - Přívoz, Úprkova 966/3, PSČ  702 00 
IČO: 47666374 

za cenu nejvýše přípustnou 63.802.561,33 Kč bez DPH 

  
2) doporučuje 
   

zastupitelstvu města 
 
rozhodnout o uzavření Smlouvy o dílo na zhotovení stavby “Kanalizace Folvarek II. etapa” v 
rozsahu dle přílohy č. 3 předloženého návrhu s uchazečem uvedeným v bodě 1) 
tohoto usnesení 

  
3) ukládá 
   

náměstkovi primátora Ing. Jiřímu Hrabinovi 
předložit zastupitelstvu města návrh na uzavření smlouvy dle bodu 2) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, T: 08.10.2014
 vedoucí odboru legislativního a právního 
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RM_VZ 4 
Veřejná zakázka “Administrativní budova v ZOO - interiér”, poř.č. 
143/2014 
  
Usnesení číslo: 10952/RM1014/142 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 10370/RM1014/136 
  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek o pořadí nabídek dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu a o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy na dodání 
vybavení vnitřních prostor administrativní budovy v ZOO Ostrava, dále vybavení nových 
zpevněných ploch okolo budovy venkovním mobiliářem a technologického dovybavení 
objektu s uchazečem, který předložil svou nabídku pod poř.č. 1: 

KASCH - interiér s.r.o. 
se sídlem: Jaromíra Šamala 318/10, Polanka nad Odrou, 725 25 Ostrava 
IČO: 26831724 

za cenu nejvýše přípustnou 3.847.799,03 Kč bez DPH 

  
 

RM_VZ 7 
Významná veřejná zakázka “Rekonstrukce kanalizace a vodovodu 
Svinov”, poř.č. 162/2014 
  
Usnesení číslo: 10953/RM1014/142 

(zn.předkl.) 
05 

  
k materiálu č. BJ1014 02836/14 
k usnesení č. 10505/RM1014/137 
  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

vyzvat k podání nabídek dodavatele v otevřeném řízení podle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na realizaci stavby “Rekonstrukce 
kanalizace a vodovodu Svinov” v k.ú. Svinov, obec Ostrava, v rozsahu dle předloženého 
návrhu 
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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. Aleš Horák                       - odbor legislativní a právní 
2. JUDr. Josef Kadlec                 - odbor legislativní a právní 
3. Ing. Zdeněk Frait                     - odbor investiční 

  
3) jmenuje 
  

hodnotící komisi a komisi pro posouzení kvalifikace ve složení 

členové: 
1. Ing. Břetislav Gibas                  - tajemník magistrátu 
2. Ing. Dalibor Kanclíř                  - odbor investiční 
3.  Ing. Zdeněk Frait                     - odbor investiční  
4. Ing. Petr Konečný, MBA          - OVAK a.s. 
5. Mgr. Eva Balonová                   - odbor legislativní a právní 

náhradníci: 
1. Ing. René Bartoš                       - odbor hospodářské správy 
2. Jan Hanáček                              - odbor investiční 
3. Ing. Renata Koneszová             - odbor investiční 
4. Ing. David Kutý, MBA             - OVAK a.s. 
5. Ing. Eva Seborská                     - odbor legislativní a právní 

  
4) doporučuje 
   

zastupitelstvu města 
 
schválit odůvodnění veřejné zakázky “Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Svinov” v rozsahu 
dle předloženého návrhu 

  
5) ukládá 
   

náměstkovi primátora Ing. Jiřímu Hrabinovi 
předložit ke schválení zastupitelstvu města odůvodnění veřejné zakázky “Rekonstrukce 
kanalizace a vodovodu Svinov”, v rozsahu dle předloženého návrhu 
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 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, T: 08.10.2014
 vedoucí odboru legislativního a právního 
  
6) ukládá 
  

vedoucí odboru legislativního a právního 
zabezpečit veškeré potřebné úkony této veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, T: 28.02.2015
 vedoucí odboru legislativního a právního 
  
7) 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: 28.02.2015
 vedoucí odboru legislativního a právního 
  

 
RM_VZ 8 
Zadání veřejné zakázky “Rekonstrukce vodovodu a kanalizace na 
Kostelním náměstí”, poř. č. 187/2014 
  
Usnesení číslo: 10954/RM1014/142 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na realizaci stavby 
“Rekonstrukce vodovodu a kanalizace na Kostelním náměstí v Moravské Ostravě“ s 
dodavatelem: 

HYDROSPOR  spol. s r.o. 
se sídlem: Úprkova 966/3, 702 00 Ostrava - Přívoz 
IČO: 47666374  

za cenu nejvýše přípustnou 3.699.117,48 Kč bez DPH 
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RM_VZ 9 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce VO oblast Česká”, poř. č. 194/2014 
  
Usnesení číslo: 10955/RM1014/142 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se: 
-snižují kapitálové výdaje odboru investičního na akci: 
§ 3631, pol. 6121, ÚZ 0, ORG 4042, ORJ 230 o                  1.064 tis. Kč 
§ 3631, pol. 6121, ÚZ 8113, ORG 4291, ORJ 230 o                 64 tis. Kč 
§ 3631, pol. 6121, ÚZ 8113, ORG 4293, ORJ 230 o            1.884 tis. Kč  

-zvyšují kapitálové výdaje odboru investičního na akci ORG 4296: 
§ 3631, pol. 6121, ÚZ 0, ORJ 230 o                                    1.064 tis. Kč 
§ 3631, pol. 6121, ÚZ 8113, ORJ 230 o                              1.948 tis. Kč 

  
2) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby 
“Rekonstrukce veřejného osvětlení oblast Česká” v městském obvodě Ostrava-Jih, obec 
Ostrava a to v rozsahu dle předloženého návrhu usnesení se společností: 

Ostravské komunikace, a.s.  
se sídlem:  Novoveská 1266/25, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory 
IČO: 25396544 

za cenu nejvýše přípustnou  2.328.800,- Kč bez DPH 

  
3) ukládá 
   

vedoucímu odboru financí a rozpočtu 
realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.09.2014
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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RM_M 11 
Nesouhlas-souhlas s užíváním pozemků parc. č. 980/1 a 4246/13 v k. ú. 
Moravská Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 10956/RM1014/142 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) nesouhlasí 
  

a) 
s užíváním veřejného prostranství, pozemku parc. č. 980/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace 
v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

pro Národní socialisté - levice 21. století, se sídlem Radlická 505/58, 150 00 Praha 5 -
Smíchov, IČO 714 43 291 

v období od 24.9.2014 do 12.10.2014 

za účelem umístění 1 ks reklamního zařízení o rozměru 2,4 x 2,4 m pro komunální volby 2014 

dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 1 předloženého materiálu 

b) 
s užíváním pozemku parc. č. 4246/13 - ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava 

pro Národní socialisté - levice 21. století, se sídlem Radlická 505/58, 150 00 Praha 5 -
Smíchov, IČO 714 43 291 

v období od 24.9.2014 do 12.10.2014 

za účelem umístění 1 ks reklamního zařízení o rozměru 2,4 x 2,4 m pro komunální volby 2014 

dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 2 předloženého materiálu 
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RM_M 12 
Návrh na souhlas s umístěním podzemní elektrické přípojky NN 0,4 kV a 
jistící rozpojovací skříně k pozemku ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene-služebnosti, pro ČEZ Distribuce, a.s. 
  
Usnesení číslo: 10957/RM1014/142 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

pro účely územního souhlasu s umístěním a provedením podzemní elektrické přípojky NN 0,4 
kV a 1 ks jistící rozpojovací skříně SR4 v pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc.č. 4026/4 - orná půda 
v k.ú. Pustkovec, 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, přepojení Na Makytůvkách 141, 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: 

parc.č. 4026/4 - orná půda  
v k.ú. Pustkovec, obec Ostrava,  

budoucí služebnost je vyznačena pro účely smlovy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene - služebnosti v situačním plánu a její rozsah bude ve smlouvě o zřízení věcného 
břemene - služebnosti vymezen geometrickým plánem, s budoucím oprávněným: 

ČEZ Distribuce, a.s. 
se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 
IČO  247 29 035 

za účelem zřízení a provozování podzemní elektrické přípojky NN 0,4 kV a 1 ks jistící 
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rozpojovací skříně SR4 na pozemku parc.č. 4026/4 - orná půda v k.ú. Pustkovec, obec Ostrava, 
na dobu časově neomezenou za dohodnutou jednorázovou úplatu: 
- ve výši 1.100,- 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 
- ve výši 350,- Kč + DPH v zákonné výši za každý i započatý m2 plochy zatížené služebností 
vybudováním 1 ks jistící rozpojovací skříně SR4, nejméně však 1500,- Kč + DPH v zákonné 
výši, 
dle zásad schválených usnesením RM č. 5309/RM1014/68 ze dne 4.9.2012 

  
 

RM_M 13 
Návrh na záměr města neprodat část pozemku, příp. celý pozemek v 
k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (ul. Mariánskohorská) a návrh na 
nesouhlas s umístěním přístupu do pozemku ve vlastnictví SMO pro 
společnost INNOVA Int. s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 10958/RM1014/142 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1014 02765/14 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
rozhodnout, že nemá záměr prodat část pozemku parc. č.  2027/2 o výměře 90 m2 v k.ú. 
Moravská Ostrava, obec Ostrava, 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy 

dle zákresu, který je přílohou č. 1 str. 4 předloženého materiálu 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
rozhodnout, že nemá záměr prodat pozemek parc. č.  2027/2  v k.ú. Moravská Ostrava, obec 
Ostrava, 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy 

  
3) nesouhlasí 
  

s umístěním příjezdu do části pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 2027/2 - zahrada, 
v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 
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pro: 

INNOVA Int. s.r.o. 
se sídlem Jílová 1913/14, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 
IČO 278 57 255 

za účelem přístupu k pozemku parc. č. 2028/6 v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

  
4) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 08.10.2014
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 14 
Návrh na záměr města neprodat pozemky v k.ú. Moravská Ostrava, 
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 10959/RM1014/142 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1014 02854/14 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
rozhodnout, že město nemá záměr prodat 

pozemek parc. č. 295/3 
pozemek parc. č. 392/10 
pozemek parc. č. 1013/100 
pozemek parc. č. 1311/2 
pozemek parc. č. 1581/21 
pozemek parc. č. 2620/92 
pozemek parc. č. 3474/2 
pozemek parc. č. 4146/1 
vše v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu Moravská Ostrava a 
Přívoz 
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2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
rozhodnout, že město nemá záměr prodat 

pozemek parc. č. 2620/93  
v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Moravská Ostrava a 
Přívoz 

  
3) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
rozhodnout, že město nemá záměr prodat 

pozemek parc. č. 1479/10 
v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Moravská Ostrava a 
Přívoz 

  
4) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
rozhodnout, že město nemá záměr prodat 

pozemek parc. č. 2641/57 
pozemek parc. č. 2641/58 
pozemek parc. č. 2641/60 
pozemek parc. č. 2641/61 
pozemek parc. č. 2641/62 
pozemek parc. č. 2641/63 
pozemek parc. č. 2641/64 
pozemek parc. č. 2641/65 
pozemek parc. č. 2641/67 
pozemek parc. č. 2641/68 
pozemek parc. č. 2641/69 
pozemek parc. č. 2641/70 
v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy 

  
5) ukládá 
  

náměstkovi primátora Ing. Jiřímu Hrabinovi 
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předložit návrh dle bodů 1), 2), 3) a 4) tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 

  
 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 08.10.2014
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 15 
Návrh na záměr města pronajmout - nepronajmout části pozemku parc. 
č. 4246/13 v k ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 10960/RM1014/142 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o záměru města pronajmout: 
 
část pozemku parc. č. 4246/13 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 93 m2 v k. ú. 
Moravská Ostrava, obec Ostrava, dle zákresu ve snímku, který je součástí přílohy č. 2 
předloženého materiálu a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  
3) ukládá 
  

vedoucímu odboru majetkového a živnostenského úřadu 
zabývat se v rámci tržního řádu možností zapracovat pravidla pro umísťování  mobilních 
zařízení na území města Ostravy 

  
 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, 
 vedoucí odboru majetkového 
  
 Vyřizuje: Ing. Ivo Korduliak, 
 vedoucí odboru živnostenského úřadu 
  

 
RM_M 16 
Návrh na záměr města pronajmout část pozemku v k.ú. Pustkovec, 
obec Ostrava Návrh na záměr města pronajmout část pozemku v k.ú. 
Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava Návrh na záměr města vypůjčit část 
pozemku v k.ú. Koblov, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 10961/RM1014/142 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
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  o záměru města pronajmout část pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy parc.č. 
4489/7, ost. plocha - ost. komunikace o výměře 18,03 m2 v k.ú. Pustkovec, obec Ostrava (ul. 
Opavská), 
dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 1 předloženého materiálu 
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  
2) rozhodla 
   

o záměru města pronajmout část pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy p.p.č. 522, 
ost. plocha - silnice o výměře 23,80 m2 v k.ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava (ul. U 
Hrůbků), 
dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 2 předloženého materiálu 
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  
3) rozhodla 
   

o záměru města vypůjčit část pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy parc.č. 692, 
ost. plocha - ost. komunikace o výměře 3,20 m2 v k.ú. Koblov, obec Ostrava ( ul. Soví), 
dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 3 předloženého materiálu 
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  
 

RM_M 17 
Návrh na záměr města vypůjčit část pozemků v k.ú. Hrabová, obec 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 10962/RM1014/142 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
   

o záměru města 
změnit smlouvu o výpůjčce ev.č. 1837/2013/MJ ze dne 20. 6. 2013, uzavřená mezi statutárním 
městem Ostrava a Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací a 
to rozšířením předmětu výpůjčky o části pozemků: 
- 1715/1, zahrada o výměře 301 m2 
- 1716,    ost. plocha - jiná plocha o výměře 694 m2 
oba v k.ú. Hrabová, obec Ostrava (ul. Paskovská x ul. Mostní) 
dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 1 předloženého materiálu 
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 
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RM_M 18 
Návrh nevyužít předkupní právo ke stavbě na pozemku parc.č. 2474/46 
v k.ú. Svinov, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 10963/RM1014/142 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1014 02841/14 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města  

rozhodnout nevyužít předkupní právo ke stavbě na pozemku parc.č. 2474/46 v k.ú. 
Svinov, obec Ostrava dle §3056 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

  
2) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 08.10.2014
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 19 
Návrh na svěření majetku městskému obvodu Moravská Ostrava a 
Přívoz, Slezská Ostrava, Vítkovice a Poruba 
  
Usnesení číslo: 10964/RM1014/142 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1014 02839/14 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
vyhradit si rozhodnutí označit níže uvedený majetek jakožto majetek svěřený dle ust. čl. 9 odst. 
1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky města Ostrava č. 14/2013, Statut města Ostravy, v 
platném znění, městskému obvodu 

a) Moravská Ostrava a Přívoz 
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- 25 ks informačních dopravních značek pro pěší a motoristy směřujících k vybraným 
kulturním a turistickým cílům realizované v rámci projektu “Akční plán 2012 marketingové 
strategie rozvoje cestovního ruchu turistické oblasti Ostravsko”, v majetku města vedeno pod 
inv.č. 142383, v celkové hodnotě 35 374,00Kč 

b) Slezská Ostrava 

- 1ks informační dopravní značka pro pěší a motoristy směřující k vybranému kulturnímu a 
turistickému cíli realizovanou v rámci projektu “Akční plán 2012 marketingové strategie 
rozvoje cestovního ruchu turistické oblasti Ostravsko”, v majetku města vedeno pod inv.č. 
142353, v hodnotě 1.415,39 Kč 

c) Vítkovice 

- 10ks informačních dopravních značek pro pěší a motoristy směřujících k vybraným kulturním 
a turistickým cílům realizované v  rámci projektu “Akční plán 2012 marketingové strategie 
rozvoje cestovního ruchu turistické oblasti Ostravsko”, v majetku města vedeno pod inv.č. 
142382, v celkové hodnotě 14 149,60 Kč 

- stavba parkoviště 18+1 stání, provedení ze zámkové dlažby, na pozemku parc.č. 264/1 v k.ú. 
Vítkovice, obec Ostrava, pozemek ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřená správa 
nemovitostí městskému obvodu Vítkovice, v majetku města vedeno pod inv.č. 146157, v 
pořizovací hodnotě 612 477,82 Kč 

d) Poruba 

- 12 ks informačních dopravních značek pro pěší a motoristy směřujících k vybraným 
kulturním a turistickým cílům realizované v rámci projektu “Akční plán 2012 marketingové 
strategie rozvoje cestovního ruchu turistické oblasti Ostravsko”, v majetku města vedeno pod 
inv.č. 142381, v celkové hodnotě 16 979,52 Kč 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
označit majetek uvedený v bodě 1 a) tohoto usnesení jakožto majetek svěřený městskému 
obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, 1 b) tohoto usnesení jakožto majetek svěřený městskému 
obvodu Slezská Ostrava, 1 c) tohoto usnesení jakožto majetek svěřený městskému obvodu 
Vítkovice a 1 d) tohoto usnesení jakožto majetek svěřený městskému obvodu Poruba dle ust. 
čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 14/2013, Statut města 
Ostravy, v platném znění 
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3) zmocňuje 
  

vedoucího odboru majetkového  
k podpisu předávacích protokolů dle bodu 1) tohoto usnesení za podmínky, že zastupitelstvo 
města rozhodne o svěření majetku městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, městskému 
obvodu Slezská Ostrava, městskému obvodu Vítkovice a městskému obvodu Poruba 

  
 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 30.11.2014
 vedoucí odboru majetkového 
  
4) ukládá 
   

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

  
 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 08.10.2014
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 20 
Návrh na souhlas s technickým zhodnocením budov v k.ú. Moravská 
Ostrava (areál Městské nemocnice Ostrava) 
  
Usnesení číslo: 10965/RM1014/142 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s tím, aby Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, se sídlem: 
Nemocniční 20, 728 80 Ostrava, IČ: 00635162, 
jakožto vypůjčitel nemovitostí ve vlastnictví statutárního města Ostravy na základě “Smlouvy 
o výpůjčce” 
ev.č. 2348/2009/MJ ze dne 8.9.2009, ve znění dodatků č. 1-2: 
1) provedla technické zhodnocení 
    - budovy č.p. 2825 (dětské oddělení), která je součástí pozemku parc.č. 2620/47,  
      s náklady ve výši 271.322,58 Kč včetně DPH 
    - budovy bez č.p. (oddělení gynekologicko-porodnické, kožní, ORL a onkologie), která je 
součástí pozemku parc.č. 2379/9,   
      s náklady ve výši 1,255.419,40 Kč včetně DPH  
    - budovy č.p. 742 (oddělení interní a chirurgie), která je součástí pozemku parc.č. 2507,  
      s náklady ve výši 856.520,01 Kč včetně DPH  
    vše v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 
    dle žádosti ze dne 15.8.2014 - příloha č. 2 předloženého materiálu 
2) odepisovala majetek do nákladu Městské nemocnice Ostrava v ceně rovnající se částce 
technického zhodnocení 
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2) souhlasí 
   

s tím, aby Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, se sídlem: 
Nemocniční 20, 728 80 Ostrava, IČ: 00635162, 
jakožto vypůjčitel nemovitostí ve vlastnictví statutárního města Ostravy na základě “Smlouvy 
o výpůjčce” 
ev.č. 2348/2009/MJ ze dne 8.9.2009, ve znění dodatků č. 1-2: 
1) provedla technické zhodnocení 
    - budovy s č.p. 898 (oddělení oční a neurologie), která je součástí pozemku parc.č. 2510/3 v 
k.ú. Moravská 
      Ostrava, obec Ostrava, 
    s náklady ve výši 1.090.008,35 Kč včetně DPH 
    dle žádosti ze dne 16.5.2014 - příloha č. 2 předloženého materiálu 
2) odepisovala majetek do nákladu Městské nemocnice Ostrava v ceně rovnající se částce 
technického zhodnocení 
 

  
 

RM_M 21 
Návrh na vyřazení movitého majetku z výpůjčky HZS MSK Návrh na 
rozhodnutí o likvidaci movitého majetku Návrh na předání k využití 
Městské Policii Ostrava Návrh na předání movitého majetku k 
hospodaření dodatkem č.1 ke zřizovací listině MNO,p.o. 
  
Usnesení číslo: 10966/RM1014/142 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1014 02847/14 
  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o vyřazení movitého majetku ze Smlouvy o výpůjčce  ev.č. 1654/2003/MJ ze dne 31.12. 2003 
uzavřené s Českou republikou - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, se sídlem 
Výškovická 40, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO 70884561, v celkové pořizovací hodnotě 
2.936.206,28 Kč, specifikovaného v příloze č. 3/1,2 předloženého materiálu, z toho: 

- movitý majetek určený k likvidaci dle přílohy č. 4 předloženého materiálu v hodnotě 
2.535.456,28 Kč 
- movitý majetek určený k dalšímu využití dle přílohy č. 5 a 6 předloženého materiálu v 
hodnotě 400.750,- Kč 

  
2) rozhodla 
  

o neupotřebitelnosti a likvidaci movitého majetku specifikovaného v příloze č. 4 předloženého 
materiálu, v celkové pořizovací hodnotě 2.535.456,28 Kč 
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3) ukládá 
  

vedoucímu odboru hospodářské správy 
zajistit úkony související s převzetím movitých věcí dle přílohy č. 5 a 6 předloženého materiálu 
vč. vyhotovení protokolu o převzetí 

  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 15.10.2014
 vedoucí odboru hospodářské správy 
  
4) pověřuje 
  

vedoucího odboru hospodářské správy 
k podpisu protokolu o převzetí dle bodu 3) tohoto usnesení a protokolu o předání Městské 
policii Ostrava dle přílohy č. 5) předloženého materiálu 

  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 15.10.2014
 vedoucí odboru hospodářské správy 
  
5) ukládá 
  

vedoucímu odboru hospodářské správy 
zajistit fyzickou likvidaci movitého majetku dle bodu 2) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 15.10.2014
 vedoucí odboru hospodářské správy 
  
6) jmenuje 
  

likvidační komisi ve složení 

předseda:  p. Stanislav Tomeček, odbor hospodářské správy 
                p. Marie Nohlová, odbor majetkový 
                Ing. Libor Šlachta, HZS MSK 
                p. Vlastimil Žiška, Di.S., HZS MSK  

  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 15.10.2014
 vedoucí odboru hospodářské správy 
  
7) ukládá 
  

likvidační komisi vyhotovit zápis o provedení likvidace 
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 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 15.10.2014
 vedoucí odboru hospodářské správy 
  
8) souhlasí 
  

s návrhem na schválení dodatku č. 1 ke zřizovací listině ze dne 21.5.2014 právnické osoby 
Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace se sídlem Nemocniční 898/20A, 728 80 
Ostrava - Moravská Ostrava, IČO 00635162, kterým se předává k hospodaření movitý majetek 
statutárního města Ostravy - technologická skříň 12U 19” v pořizovací ceně 80 150,00 Kč, 
příloha č. 8 předloženého materiálu 

  
9) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
schválit dodatek č. 1 ke zřizovací listině ze dne 21.5.2014 právnické osoby Městská nemocnice 
Ostrava, příspěvková organizace 

  
10) ukládá 
   

náměstkovi primátora Ing. Jiřímu Hrabinovi 
předložit zastupitelstvu města ke schválení návrh dodatku č. 1 ke zřizovací listině ze dne 
21.5.2014 právnické osoby Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace 

  
 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 08.10.2014
 vedoucí odboru majetkového 
  
11) pověřuje 
   

vedoucího odboru majetkového 
k podepsání protokolu o předání a převzetí majetku dle bodu 8) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 31.10.2014
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 27 
Souhlas s postoupením smluv 
  
Usnesení číslo: 10967/RM1014/142 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1014 02859/14 
  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

dát souhlas statutárního města Ostravy dle přílohy č. 1 předloženého materiálu k postoupení 
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nájemní smlouvy 
ev. č. 01210/2002/KaB ze dne 12.9.2002 v rozsahu uvedeném ve smlouvě o postoupení 
smlouvy ze dne 11.6.2004, kterou uzavřeli postupitel 
manželé 
KXXXX NXXXX, nar. XXXXXXXXX 
 a 
VXXX NXXXXXX, nar. XXXXXXXXX 
 oba trvale bytem XXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX 

a 

postupník 
KXXXXXXX SXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXX, trvale bytem XXXXXXXXX XXX XXX 
XXX XXXXXX, 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, za podmínky, že zastupitelstvo města rozhodne dát 
souhlas s postoupením smlouvy dle bodu 2) tohoto usnesení 

  
2) souhlasí 
  

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu s postoupením smlouvy o budoucí smlouvě kupní a 
smlouvy o budoucí smlouvě nájemní ev. č. 00991/2002/MJ ze dne 22.7.2002 v rozsahu 
uvedeném ve smlouvě o postoupení smlouvy ze dne 11.6.2014, kterou uzavřeli postupitel 
manželé 
KXXXX NXXXX, nar. XXXXXXXXX 
 a 
VXXX NXXXXXX, nar. XXXXXXXXX 
 oba trvale bytem XXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX 
a 

postupník 
KXXXXXXX SXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXX, trvale bytem XXXXXXXXX XXX XXX 
XXX XXXXXX, 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
3) rozhodla 
  

dát souhlas statutárního města Ostravy dle přílohy č. 4 předloženého materiálu k postoupení 
nájemní smlouvy ev. č. 01550/2002/KaB ze dne 31.10.2002 v rozsahu uvedeném ve smlouvě o 
postoupení smlouvy ze dne 28.8.2014, kterou uzavřeli 
postupitel 
IXXXXX JXXXXXXXX, nar. XXXXXXXX 
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 trvale bytem XXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX 

s 

postupníkem 
MXXXXXXX DXXXXX, nar. XXXXXXXXX, trvale bytem XXXXXXXXX XXX 
XXXXXXX XXX XXXX  

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu, za podmínky, že zastupitelstvo města rozhodne dát 
souhlas s postoupením smlouvy dle bodu 4) tohoto usnesení 

  
4) souhlasí 
  

dle přílohy č. 5 předloženého materiálu s postoupením smlouvy o budoucí smlouvě kupní a 
budoucí smlouvě nájemní ev. č. 01363/2002/MJ ze dne 15.10.2002 v rozsahu uvedeném ve 
smlouvě o postoupení smlouvy ze dne 28.8.2014, kterou uzavřeli 
postupitel 
IXXXXX JXXXXXXXX, nar. XXXXXXXX 
 trvale bytem XXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX 

a 

postupníkem 
MXXXXXXX DXXXXX, nar. XXXXXXXXX, trvale bytem XXXXXXXXX XXX 
XXXXXXX XXX XXXX  

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  
5) rozhodla 
  

o uzavření Dohody o skončení nájmu bytu č. 38 (jednotky č. 3030/38) v 5.NP domu č.p. 3030, 
ul. Horní.č.or. 96,  k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, založeného nájemní smlouvou č. 
0313/2003/KaB dne 4.3.2003, s nájemcem 

PXXXXXXX KXXXXXX, nar. XXXXXXXX, trvale bytem XXXXX XXXXX XXX XXX 
XXXXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu, 
za podmínky, že zastupitelstvo města rozhodne dát souhlas s postoupením smlouvy dle bodu 7) 
tohoto usnesení 
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6) rozhodla 
  

na straně pronajímatele o uzavření nájemní smlouvy na nájem bytu č. 38 (jednotka č. 3030/38), 
v 5.NP domu č.p. 3030, ul. Horní, č.or. 96,  k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, s nájemci 

EXXXXXXX ŠXXXXX, datum narození: XXXXXXXXX 
 a 
VXXXXXXX BXXXXX, datum narození: XXXXXXXXX 

oba trvale bytem: X XXXXXXX XXXXXXX XXX XXX XXXXX X 
dle přílohy č. 9 předloženého materiálu, za podmínky, že zastupitelstvo města rozhodne dát 
souhlas s postoupením smlouvy dle bodu 7) tohoto usnesení 

  
7) souhlasí 
  

dle přílohy č. 10 předloženého materiálu s postoupením smlouvy o budoucí smlouvě kupní a 
budoucí smlouvě nájemní v rozsahu uvedeném ve smlouvě o postoupení smlouvy, kterou 
uzavřeli 
postupitel  
JXXXXXXX ŠXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXX XXXXXXXX XXX XXX 
XXXXXXX X XXXXXX XXX 
a 
postupníci 
EXXXXX ŠXXXX, nar. XXXXXXXXX 
 a 
VXXXXX BXXXX, nar. XXXXXXXXX, oba trvale bytem X XXXXXXX XXXXXXX XXX 
XXX XXXXX X, 

dle přílohy č. 11 předloženého materiálu 

  
8) ukládá 
  

náměstkovi primátora Ing. Jiřímu Hrabinovi 
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodů 2), 4),  a 7) tohoto usnesení  

  
 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 08.10.2014
 vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 37 
Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti 
užívacího práva se společností Biocel Paskov a.s. 
  
Usnesení číslo: 10968/RM1014/142 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti užívacího práva dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu 

se společností 
Biocel Paskov a.s., Paskov, Zahradní 762, okres Frýdek - Místek, PSČ 739 21, IČO:26420317 

  
 

RM_M 38 
Návrh na zřízení služebností a uzavření smluv o zřízení služebnosti s 
oprávněnými FRONT SIDE s.r.o., Město Petřvald 
  
Usnesení číslo: 10969/RM1014/142 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

na straně vlastníka níže uvedeného pozemku zřídit služebnost ve prospěch oprávněného a 
každého dalšího vlastníka pozemku parc. č. 5/3 v k. ú. Kunčice nad Ostravicí, obec Ostrava, a 
uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti dle přílohy č. 2 předloženého materiálu k části pozemku 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 382/15 – ostatní plocha, ostatní komunikace 
v k. ú. Kunčice nad Ostravicí, obec Ostrava, s oprávněným: 

FRONT SIDE s.r.o. 
se sídlem Nákupní 995, 252 42 Jesenice, 
IČO 281 50 180, 

za účelem vybudování, užívání a údržby účelové komunikace připojené k silnici II/477 (ul. 
Frýdecká) na uvedeném pozemku, v rozsahu daném geometrickým plánem č. 1312-97/2013 ze 
dne 27.11.2013, na dobu časově neomezenou a za jednorázovou úplatu ve výši 29.730,-Kč 
včetně 21% DPH 
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2) rozhodla 
  

na straně vlastníka níže uvedených pozemků zřídit služebnost a uzavřít smlouvu o zřízení 
služebnosti dle přílohy č. 4 předloženého materiálu k částem pozemků ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy: 

parc. č. 17/10 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc. č. 26 – lesní pozemek, 
oba v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, s oprávněným: 

Město Petřvald 
ul. Gen.Svobody 511, 735 41 Petřvald 
IČO 00297593, 

za účelem zřízení, provozování a údržby splaškové kanalizace v uvedených pozemcích v 
rozsahu daném geometrickým plánem č. 2216-125/2013 ze dne 11.2.2014, na dobu časově 
neomezenou a za celkovou jednorázovou úplatu ve výši 17.230,-Kč včetně 21% DPH 

  
 

RM_M 39 
Návrh na uzavření smluv o zřízení věcného břemene s vlastníkem 
pozemků Moravskoslezským krajem 
  
Usnesení číslo: 10970/RM1014/142 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1014 02812/14 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout na straně oprávněného, uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu k pozemku: 

parc. č. 2584/6 – ostatní plocha, silnice 
v k. ú. Hrabová, obec Ostrava, ve vlastnictví: 

Moravskoslezský kraj 
se sídlem ul. 28.října 117, 702 18  Ostrava 
IČO 70890692 
zastoupený z pověření hejtmana kraje 
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Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, 
se sídlem Úprkova 1, 702 23 Ostrava 
středisko Ostrava, Úprkova 1, 702 23 Ostrava 
IČO 00095711, 

s uvedeným vlastníkem pozemku, 

za účelem zřídit, provozovat a udržovat vodovodní řad v uvedeném pozemku v rozsahu daném
geometrickým plánem č. 2621-91/2013 ze dne 7.11.2013, na dobu neurčitou a za zvýhodněnou 
jednorázovou úplatu v celkové výši 1.210,-Kč včetně 21% DPH, 
což je podmíněno závazky oprávněného, že po dobu min. 5 let zůstane vlastníkem 
předmětného vodovodního řadu a provede sanaci narušeného povrchu komunikace vzniklou 
jeho umístěním 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
rozhodnout na straně oprávněného, uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene dle přílohy č. 3 
předloženého materiálu k pozemku: 

parc. č. 382/1 – ostatní plocha, silnice 
v k. ú. Kunčice nad Ostravicí, obec Ostrava, ve vlastnictví: 

Moravskoslezský kraj 
se sídlem ul. 28.října 117, 702 18 Ostrava 
IČO 70890692 
zastoupený z pověření hejtmana kraje 
Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, 
se sídlem Úprkova 1, 702 23 Ostrava 
středisko Ostrava, Úprkova 1, 702 23 Ostrava 
IČO 00095711, 

s uvedeným vlastníkem pozemku, 

za účelem zřídit, provozovat a udržovat vodovodní řad v uvedeném pozemku v rozsahu daném 
geometrickým plánem č. 1313-98/2013 ze dne 3.12.2013, na dobu neurčitou a za zvýhodněnou 
jednorázovou úplatu v celkové výši 1.210,-Kč včetně 21% DPH, 
což je podmíněno závazky oprávněného, že po dobu min. 5 let zůstane vlastníkem 
předmětného vodovodního řadu a provede sanaci narušeného povrchu komunikace vzniklou 
jeho umístěním 
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3) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 08.10.2014
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 40 
Návrh směnit pozemky v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava a návrh 
na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s 
budoucím vlastníkem BUDOUCNOST, spotřební družstvo v Ostravě 
  
Usnesení číslo: 10971/RM1014/142 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1014 02846/14 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
rozhodnout o směně pozemků v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava, a to: 

pozemek parc.č. 2350/2, ost. plocha, jiná plocha o výměře 462 m2, který vznikne sloučením 
dílu a odděleného z pozemku parc.č. 2350 a dílu b odděleného z pozemku parc.č. 2367/1 na 
základě geometrického plánu č. 2895-39/2013 ze dne 30.5.2013, vše v k.ú. Polanka nad Odrou, 
obec Ostrava 
ve vlastnictví  SMO, svěřeno městskému obvodu Polanka nad Odrou 

za 

pozemek parc.č. 823/1  
ve vlastnictví: BUDOUCNOST, spotřební družstvo v Ostravě, se sídlem Petra Křičky 
2863/17a, 701 78 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO 00032352 

a o uzavření směnné smlouvy dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
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rozhodnout, na straně budoucího oprávněného uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti dle přílohy č. 4 předloženého materiálu k části pozemku: 

parc. č. 2350/2, který vznikne sloučením dílu a odděleného z pozemku parc.č. 2350 a dílu b
odděleného z pozemku parc.č. 2367/1, na základě geometrického plánu č. 2895-39/2013 ze dne 
30.5.2013, všechny v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava, 

s budoucím vlastníkem: 

BUDOUCNOST, spotřební družstvo v Ostravě 
se sídlem Petra Křičky 2863/17a, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, doporučující číslo: 
701 78 
IČO 000 32 352, 

za účelem zřízení, provozování a udržování kanalizace DN 200 v části uvedeného pozemku, na 
dobu časově neomezenou za jednorázovou úplatu ve výši 1.000,-Kč + DPH v zákonné výši 

  
3) ukládá 
   

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

  
 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 08.10.2014
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 41 
Návrh na záměr města pronajmout část pozemku v k.ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 10972/RM1014/142 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
   

o záměru města pronajmout části pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy parc.č. 
2643/1, ost. plocha - ost. komunikace, a to část o výměře 20,60 m2, část o výměře 15,40 m2 a 
část o výměře 22 m2 v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (ul. Výstavní), 
dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 1 předloženého materiálu 
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 
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RM_M 42 
Souhlas s uzavřením příkazní smlouvy o správě společných částí domu 
za Společenství vlastníků pro dům Horní 3034/104, se sídlem Horní 
3034/104, Bělský Les, 700 30 Ostrava 
  
Usnesení číslo: 10973/RM1014/142 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

na straně statutárního města Ostravy jako člena Společenství vlastníků pro dům Horní 
3034/104, s uzavřením příkazní smlouvy o správě společných částí domu mezi 

Společenstvím vlastníků pro dům Horní 3034/104, se sídlem Horní  3034/104, Bělský Les, 
700 30 Ostrava, IČO: 032 81 809, které je zastoupeno předsedou společenství vlastníků 
statutárním městem Ostravou, 

a 

Ing. Ladislavem Žilou - Lamia správa domů, se sídlem Pavlovova1351/44, 700 30 Ostrava-
Zábřeh, IČO: 181 10 151 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 43 
Návrh prodat pozemky v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (ul. 
Sokolská) a návrh na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti 
  
Usnesení číslo: 10974/RM1014/142 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1014 02848/14 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
rozhodnout o prodeji 

- pozemku parc. č. 947/5 za kupní cenu ve výši 1,824.000,- Kč 
- pozemku parc. č. 947/8 za kupní cenu ve výši 768.000,- Kč, jehož součástí není stavba č.p. 
1663  
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v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostrava 

společnosti Hutnictví železa, a.s., se sídlem Praha 10 Strašnice, Krátká 39, IČO 471 15 998 

tj. za celkovou kupní cenu ve výši 2,592.000,- Kč 
a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout na straně oprávněného, uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti dle přílohy č. 
3 předloženého materiálu k pozemku: 

parc. č. 947/5 – ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, 
v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví: 

Hutnictví železa, a.s. 
se sídlem Praha 10 Strašnice, Krátká 39 
IČO 471 15 998 

s uvedeným vlastníkem pozemku, 

za účelem zřízení, provozování a udržování vodovodního řadu DN 80 v uvedeném pozemku v 
rozsahu daném geometrickým plánem č. 4723-105/2014 ze dne 19.8.2014, na dobu časově 
neomezenou za jednorázovou úplatu ve výši 1.000,-Kč včetně 21% DPH, 

za podmínky, že dojde k převodu vlastnického práva k uvedenému pozemku na základě kupní 
smlouvy uvedené v bodě 1) tohoto usnesení 

  
3) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 08.10.2014
 vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 44 
Návrh smluv o výpůjčce movité věci a smlouvy o výpůjčce pozemku v 
k.ú. Přívoz 
  
Usnesení číslo: 10975/RM1014/142 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

na straně půjčitele o uzavření smlouvy o výpůjčce movité věci inv.č. 146489, skrápěcího 
systému, instalovaného  v budově č.p. 6144, která je součástí pozemku parc.č. 1281/3, 
zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Poruba, obec Ostrava, s právnickou osobou 

Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o., zastoupenou Ing. Jaroslavem Kovářem, 
jednatelem, se sídlem Čkalovova 6144/20, Ostrava-Poruba,  IČO: 253 85 691, vlastníkem 
budovy č.p. 6144, 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
  

na straně půjčitele o uzavření smlouvy o výpůjčce movité věci inv.č. 146462, skrápěcího 
systému, instalovaného v budově č.p. 3077, která je součástí pozemku p.č.st. 4761/1, zastavěná 
plocha a nádvoří, k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, s právnickou osobou 

Vítkovice Aréna, a.s., zastoupenou Mgr. Kamilem Vrublem, předsedou představenstva, se 
sídlem Ruská 3077/135, Zábřeh, Ostrava, vlastníkem budovy č.p. 3077, 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
3) rozhodla 
  

na straně půjčitele o uzavření smlouvy o výpůjčce pozemku p.p.č. 512/2, zahrada o výměře 
1.715 m2, k.ú. Přívoz, obec Ostrava, s právnickou osobou 

Gornoślaska Wyzsza Szkola Handlowa im. Wojciecha Korfantego se sídlem Katowice, ul. 
Harcerzy Września 3, zastoupená prof. dr. hab. Krzysztof Szaflarski, rektorem, Mgr. Alicja 
Polok, ředitelkou, nájemci objektu školy na ul.Palackého 918/70, Ostrava-Přívoz, 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 
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RM_M 55 
Návrh koupit pozemek p.p.č. 110/9, k.ú. Muglinov, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 10976/RM1014/142 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1014 02844/14 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout koupit pozemek p.p.č. 110/9, k.ú. Muglinov, obec Ostrava, od vlastníka DXXXXX 
BXXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX 
XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX, za cenu obvyklou 81.300,-Kč 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
2) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 08.10.2014
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_VZ 2 
Zadání veřejné zakázky “Nákup vodoměrů 2015”, poř. č. 171/2014 
  
Usnesení číslo: 10977/RM1014/142 

(zn.předkl.) 
8 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření kupní smlouvy pro všechny části veřejné 
zakázky na nákup vodoměrů v roce 2015, v rozsahu dle předloženého návrhu, s uchazečem: 

Sensus Česká republika spol. s r.o. 
se sídlem: Olšanská 54/3, 130 00 Praha 3, Žižkov 
IČO: 48114651 
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pro část 1. za cenu nejvýše přípustnou   88.000,- Kč bez DPH 
pro část 2. za cenu nejvýše přípustnou   17.160,- Kč bez DPH 
pro část 3. za cenu nejvýše přípustnou 102.000,- Kč bez DPH 

  
 

RM_M 36 
Doporučení zařadit akci obnovy kulturní památky kostela sv. Františka 
a Viktora v Ostravě - Hrušově do Programu záchrany architektonického 
dědictví na rok 2015 
  
Usnesení číslo: 10978/RM1014/142 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s doporučením zařadit akci obnovy kulturní památky kostela sv. Františka a Viktora v Ostravě 
- Hrušově do Programu záchrany architektonického dědictví na rok 2015 

  
2) souhlasí 
   

s vyjádřením statutárního města Ostravy dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
 

  
 

RM_VZ 1 
Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a o uzavření smlouvy 
na zhotovení “Dopravní a urbanistické studie - CENTRUM MĚSTA 
OSTRAVY” 
  
Usnesení číslo: 10979/RM1014/142 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a o uzavření smlouvy na zhotovení “Dopravní a 
urbanistické studie - CENTRUM MĚSTA OSTRAVY” 

se zhotovitelem: OSA projekt s.r.o., Kafkova 1133/10, 702 00  Ostrava - Moravská Ostrava 

IČO: 47155337 
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za cenu nejvýše přípustnou 280.000,- Kč bez DPH dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_VZ 5 
Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu na “Poskytnutí 
technické pomoci v oblasti stanovení dopravní koncepce v rámci 
zpracovávaných územně plánovacích dokumentací a územně 
plánovacích podkladů” a o uzavření smlouvy 
  
Usnesení číslo: 10980/RM1014/142 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na “Poskytnutí technické pomoci v oblasti stanovení 
dopravní koncepce v rámci zpracovávaných územně plánovacích dokumentací a územně 
plánovacích podkladů” a o uzavření smlouvy 

se zhotovitelem: Ing. Jiří Datinský, Vilová 867, 735 32  Rychvald 

IČO: 48418081 

za cenu nejvýše přípustnou 70.000,- Kč dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 4 
Úprava rozpočtu r. 2014 
  
Usnesení číslo: 10981/RM1014/142 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
   

o neposkytnutí neúčelové neinvestiční dotace městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 
ve výší 1 916 tis.Kč z rozpočtové rezervy 

  
2) schvaluje 
  

rozpočtová opatření, kterými se 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

 

Strana 56/76 

z v y š u j í 

- neinvestiční přijaté transfery od krajů 
na pol. 4122, ÚZ 201, ORJ 120 o 1 000 tis.Kč (A.1.) 

- běžné výdaje 
na § 5599, pol. 5162, ÚZ 201, ORJ 133 o 1 000 tis.Kč (A.1.) 
(C.1.) na ORJ 270, § 5311, pol. 5137 o 900 tis.Kč 
                                               pol. 5172 o 210 tis.Kč 
                                  § 1014, pol. 5137 o 44 tis.Kč 
                                  § 4349, pol. 5139, ÚZ 7401 o 2 tis.Kč 
(C.2.) na ORJ 230, § 3639, pol. 5169, ÚZ 92 o 730 tis.Kč 
                                  § 2321, pol. 5171 o 4 000 tis.Kč 
                                                pol. 5169 o 900 tis.Kč     
na § 2141, pol. 5164, ORJ 300 o 1 869 tis.Kč (C.4.) 

- kapitálové výdaje 
(C.1.) na ORJ 270, § 1014, pol. 6122 o 150 tis.Kč 
                                 § 5311, pol. 6125 o 120 tis.Kč 
(C.2.) na ORJ 230, § 3412, pol. 6121, ÚZ 95, org. 8143 o 370 tis.Kč 
                                 § 2321, pol. 6121, org. 7283 o 4 000 tis.Kč 
                                                                  org. 7231 o 1 000 tis.Kč 
                                 § 2219, pol. 6121, ÚZ 95, org. 3091 o 2 000 tis.Kč 
                                                                              org. 3102 o 800 tis.Kč 
                                                                  ÚZ 8113, org. 3095 o 11 000 tis.Kč 
                                 § 2321, pol. 6121, org. 7088 o 1 700 tis.Kč 
                                                                 org. 7233 o 900 tis.Kč      
na § 3113, pol. 6121, ÚZ 3637, ORJ 230, org. 6319 o 45 tis.Kč (C.3.)                                         

s n i ž u j í 

- běžné výdaje 
(C.1.) na ORJ 270, § 1014, pol. 5169 o 144 tis.Kč 
                                                pol. 5133 o 50 tis.Kč 
                                 § 5311, pol. 5038 o 50 tis.Kč 
                                               pol. 5151 o 100 tis.Kč 
                                               pol. 5152 o 120 tis.Kč 
                                               pol. 5153 o 100 tis.Kč 
                                               pol. 5154 o 200 tis.Kč 
                                               pol. 5169 o 330 tis.Kč 
                                               pol. 5175 o 50 tis.Kč 
                                               pol. 5361 o 280 tis.Kč 
                                 § 4349, pol. 5171, ÚZ 7401 o 2 tis.Kč 
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na § 2141, pol. 5169, ORJ 300 o 1 869 tis.Kč (C.4.) 

- kapitálové výdaje 
(C.2.) na ORJ 230, § 2212, pol. 6121, ÚZ 95, org. 3105  o 1 100 tis.Kč 
                                 § 2321, pol. 6121, org. 7092 o 900 tis.Kč 
                                                                 org. 7256 o 4 000 tis.Kč  
                                                                 org. 7221 o 3 000 tis.Kč 
                                                                 org. 7089 o 1 000 tis.Kč 
                                 § 2310, pol. 6121, org. 7231 o 1 000 tis.Kč 
                                 § 2219, pol. 6121, ÚZ 95, org. 3100 o 2 800 tis.Kč 
                                                                  ÚZ 8113, org. 3071 o 11 000 tis.Kč 
                                 § 2321, pol. 6121, org. 7086 o 1 700 tis.Kč 
                                 § 2310, pol. 6121, org. 7206 o 900 tis.Kč 
s n i ž u j e 

- účelová rezerva ekonomického rozvoje 
na § 3636, pol. 5901, ÚZ 3637 o 45 tis.Kč (C.3.) 

  
3) ukládá 
   

vedoucímu odboru financí a rozpočtu 
realizovat schválená rozpočtová opatření 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.09.2014
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  
4) souhlasí 
  

s převodem částky 220 tis.Kč z fondu rezervního do investičního příspěvkové organizace 
Domov Magnolie na 

- zbudování vestavěných skříní po celé délce chodby v 1. poschodí domova 
- stavební úpravy v souvislosti se zrušením 3 kanceláří v 1. poschodí domova a jejich změnou 
na pokoje pro uživatelky 

  
 

RM_M 35 
Státní dotace pro městský obvod Poruba 
  
Usnesení číslo: 10982/RM1014/142 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
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rozpočtové opatření, kterým 

Městský obvod Poruba 
- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR na pol. 4116, ÚZ 32x33019 o 1 556 tis.Kč 
- zvýší neinvestiční transfery na § 3111, pol. 5336, ÚZ 32x33019 o 1 556 tis.Kč 

  
2) ukládá 
   

vedoucímu odboru financí a rozpočtu 
realizovat schválené rozpočtové opatření 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.09.2014
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  

 
RM_M 2 
Odpověď Rady města Ostravy ve věci řešení nedostatečné parkovací 
kapacity u ZOO Ostrava 
  
Usnesení číslo: 10983/RM1014/142 

(zn.předkl.) 
09 

  
Rada města 
  
1) projednala 
   

žádost Rady městského obvodu Slezská Ostrava ve věci nedostatečné parkovací kapacity u 
ZOO Ostrava 

  
2) schvaluje 
   

text odpovědi Rady města Ostravy Radě městského obvodu Slezská Ostrava dle předloženého 
návrhu 

  
3) ukládá 
   

náměstkovi primátora Bc. Tomáši Suchadovi 
odeslat odpověď Rady města Ostravy Radě městského obvodu Slezská Ostrava 

  
 Vyřizuje: Ing. Břetislav Glumbík, T: 30.09.2014
 vedoucí odboru dopravy 
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RM_M 50 
Vyjádření k umístění zastávek na území statutárního města Ostrava 
  
Usnesení číslo: 10984/RM1014/142 

(zn.předkl.) 
09 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s umístěním zastávky Ostrava, ÚAN uvedené v žádostech o povolení k provozování 
mezinárodní linkové osobní dopravy na linkách: 

• 000 047 RIGA (LV) - RIMINI (IT) 
• 000 065 RIGA (LV) - SPLIT (HR) 
• 000 111 RIGA (LV) - MILAN (IT) 
• 000 119 RIGA (LV) - FLORENCE (IT) 

 
  
2) žádá 
  

krajský úřad Moravskoslezského kraje, 
aby v povolení byl použit název zastávky stanovený odborem dopravy Magistrátu města 
Ostravy 

  
3) ukládá 
  

vedoucímu odboru dopravy 
vydat vyjádření k umístění zastávky uvedené v žádostech o udělení k provozování mezinárodní 
linkové osobní dopravy na linkách: 

• 000 047 RIGA (LV) - RIMINI (IT) 
• 000 065 RIGA (LV) - SPLIT (HR) 
• 000 111 RIGA (LV) - MILAN (IT) 
• 000 119 RIGA (LV) - FLORENCE (IT) 

dle příloh č. 5 - 8 předloženého materiálu 

  
 Vyřizuje: Ing. Břetislav Glumbík, T: 24.09.2014
 vedoucí odboru dopravy 
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RM_M 8 
Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě ev. č. 3224/2013/SVŠ o 
poskytnutí investiční dotace právnické osobě Domov Magnolie, 
Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace 
  
Usnesení číslo: 10985/RM1014/142 

(zn.předkl.) 
41 

  
k materiálu č. BJ1014 02695/14 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě ev. č. 3224/2013/SVŠ o poskytnutí investiční 
dotace právnické osobě Domov Magnolie, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, IČO 
70631859, se sídlem Sirotčí 474/56, 703 00 Ostrava-Vítkovice dle předloženého návrhu a 
přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
2) ukládá 
  

náměstkovi primátora Ing. Martinu Štěpánkovi, Ph.D. 
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 08.10.2014
 vedoucí odboru sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit 
  

 
RM_M 26 
Uzavření dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotací pro Středisko 
volného času, Ostrava - Moravská Ostrava, p.o. 
  
Usnesení číslo: 10986/RM1014/142 

(zn.předkl.) 
42 

  
k materiálu č. BJ1014 02776/14 
k usnesení č. 2247/ZM1014/29 
k usnesení č. 1888/ZM1014/26 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
a) rozhodnout o schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu 
statutárního města Ostravy, ev. č. 3204/2013/SVŠ, uzavřené s organizací Středisko volného 
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času, Ostrava - Moravská Ostrava, příspěvková organizace, IČ: 75080559, dle přílohy č. 4 
předloženého materiálu 
b) rozhodnout o schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace z odvodů z 
loterií a jiných podobných her, ev. č. 1961/2013/SVŠ, uzavřené s organizací Středisko volného 
času, Ostrava - Moravská Ostrava, příspěvková organizace, IČ: 75080559, dle přílohy č. 6 
předloženého materiálu 

  
2) ukládá 
  

náměstkovi primátora Ing. Martinu Štěpánkovi, Ph.D. 
předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení ke schválení zastupitelstvu města 

  
 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 08.10.2014
 vedoucí odboru sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit 
  

 
RM_M 52 
Neinvestiční účelový příspěvek pro Středisko volného času, Ostrava - 
Moravská Ostrava, p.o. - havarijní stav střechy objektu táborové 
základny 
  
Usnesení číslo: 10987/RM1014/142 

(zn.předkl.) 
42 

  
k materiálu č. BJ1014 02776/14 
  
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 630 tis. Kč na krytí nákladů spojených s opravou 
havarijního stavu střechy objektu táborové základny Spálov, osada Klokočůvek, obec 
Jakubčovice nad Odrou 

  
2) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se 
- zvyšují  
neinvestiční příspěvky 
na § 3149, pol. 5331, ORG 84, ÚZ 2003, ORJ 140,               o 630 tis. Kč 
- snižují 
běžné výdaje 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

 

Strana 62/76 

na § 3745, pol. 5169, ORG 55000000, ÚZ 3637, ORJ 300,    o 630 tis. Kč 

  
3) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
schválit úpravu závazného ukazatele 
- zvýšení neinvestičního příspěvku 
Středisko volného času, Ostrava - Moravská Ostrava, p.o.      o 630 tis. Kč 

  
4) ukládá 
  

vedoucímu odboru financí a rozpočtu 
realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.09.2014
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  
5) ukládá 
  

náměstkovi primátora Ing. Martinu Štěpánkovi, Ph.D. 
předložit návrh dle bodu 3) tohoto usnesení ke schválení zastupitelstvu města 

  
 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 08.10.2014
 vedoucí odboru sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit 
  

 
RM_M 56 
Výjezdní jednání komise rady města pro vzdělávání a školství ve dnech 
30.9. - 1.10.2014 
  
Usnesení číslo: 10988/RM1014/142 

(zn.předkl.) 
86 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

výjezdní jednání členů komise pro vzdělávání a školství rady města v Kunčicích pod 
Ondřejníkem ve dnech 30. 9. - 1. 10. 2014 za účelem vyhodnocení monitoringu akcí 
dotovaných statutárním městem Ostrava v oblasti školství a volného času a projednání nových 
námětů pro práci komise 

  
2) schvaluje 
  

uvolnění finančních prostředků k pokrytí nákladů vzniklých v souvislosti s realizací výjezdního 
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jednání dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
 

RM_M 49 
Návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na stavbu “Rekonstrukce 
sportovního areálu (stadionu) v Ostravě-Vítkovicích, II. etapa”, Sektor I. 
jižní tribuny 
  
Usnesení číslo: 10989/RM1014/142 

(zn.předkl.) 
86 

  
k usnesení č. 2773/ZM1014/34 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo v souvislosti se stavbou Rekonstrukce 
sportovního areálu (stadionu) v Ostravě-Vítkovicích, II. etapa, Sektor I. jižní tribuny se 
zhotovitelem: 

HOCHTIEF CZ a.s., Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 IČO: 46678468 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) ukládá 
  

náměstkům primátora Ing. Jiřímu Hrabinovi a Ing. Martinu Štěpánkovi, Ph.D. 
předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 

  
 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 08.10.2014
 vedoucí odboru sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit 
  
 Vyřizuje: Ing. Dalibor Kanclíř, T: 08.10.2014
 vedoucí odboru investičního 
  

 
RM_M 7 
Návrh na poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku a investičních 
dotací příspěvkovým organizacím v oblasti sociální péče 
  
Usnesení číslo: 10990/RM1014/142 

(zn.předkl.) 
86 
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k materiálu č. BJ1014 02701/14 
  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku právnické osobě Čtyřlístek-centrum pro 
osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace, IČ 70631808, se sídlem 
Hladnovská 751/119, 712 00 Ostrava-Muglinov ve výši 117 tis. Kč dle předloženého návrhu a 
přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se 

- snižují běžné výdaje v ORJ 180 

na § 4349, pol. 5909, úz. 160                                      o 117 tis. Kč 

- zvyšují neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím v ORJ 180 

na § 4357, pol. 5331, úz. 2003, org. 43                         o 117 tis. Kč 

  
3) ukládá 
  

vedoucímu odboru financí a rozpočtu 
realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.09.2014
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  
4) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí investičních dotací příspěvkovým organizacím v oblasti sociální péče 
dle předloženého návrhu a přílohy č. 1 předloženého materiálu a o uzavření smluv o poskytnutí 
investičních dotací těmto níže uvedeným příspěvkovým organizacím dle návrhu uvedeného v 
příloze č. 2 předloženého materiálu takto: 

Domov Slunovrat, Ostrava-Přívoz, příspěvková organizace, IČ 70631841, se sídlem Na 
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Mlýnici 203/5, 702 00 Ostrava-Přívoz ve výši 703 tis. Kč 

Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace, IČ 
70631808, se sídlem Hladnovská 751/119, 712 00 Ostrava-Muglinov ve výši 530 tis. Kč 

Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace, IČ 70631816, se 
sídlem Bohumínská 71, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava ve výši 820 tis. Kč 

Domov Korýtko, příspěvková organizace, IČ 70631867, se sídlem Petruškova 2936/6, 700 30 
Ostrava-Zábřeh ve výši 843 tis. Kč 

Domov pro seniory Iris, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace, IČ 70631824, se 
sídlem Rybářská 13, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory ve výši 500 tis. Kč 

Domov Magnolie, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, IČ 70631859, se sídlem Sirotčí 
474/56, 703 00 Ostrava-Vítkovice ve výši 609 tis. Kč 

Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace, IČ 70631875, se sídlem 
Čujkovova 25, 700 30 Ostrava-Zábřeh ve výši 277 tis. Kč 

  
5) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

- snižují běžné výdaje v ORJ 180 

na § 4349, pol. 5909, úz. 160                         o   337 tis. Kč 

na § 4349, pol. 5909, úz. 7606                       o 3 945 tis. Kč      

- zvyšují investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím v ORJ 180 

na § 4350, pol. 6351, org. 35                          o   703 tis. Kč 

na § 4357, pol. 6351, org. 43                          o   530 tis. Kč 
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na § 4350, pol. 6351, org. 41                          o   820 tis. Kč 

na § 4350, pol. 6351, org. 38                          o   843 tis. Kč 

na § 4350, pol. 6351, org. 36                          o   500 tis. Kč 

na § 4357, pol. 6351, org. 39                          o   609 tis. Kč 

na § 4350, pol. 6351, org. 37                          o   277 tis. Kč 

  
6) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

schválit úpravu závazných ukazatelů a to 

a) zvýšení neinvestičního příspěvku organizaci: 

Čtyřlístek-centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková 
organizace                                                   o 117 tis. Kč 

b) zvýšení investičních dotací těmto organizacím: 

Domov Slunovrat, Ostrava-Přívoz, příspěvková organizace o 703 tis. Kč 

Čtyřlístek-centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková 
organizace                                                    o 530 tis. Kč 

Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková 
organizace                                                                 o 820 tis. Kč 

Domov Korýtko, příspěvková organizace                        o 843 tis. Kč 

Domov pro seniory Iris, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková 
organizace                                                                 o 500 tis. Kč 
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Domov Magnolie, Ostrava-Vítkovice, příspěvková 
organizace                                                                 o 609 tis. Kč 

Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková 
organizace                                                                 o 277 tis. Kč 

  
7) ukládá 
  

náměstkovi primátora Ing. Martinu Štěpánkovi, Ph.D. 
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí a schválení návrhy dle bodů 4), 5) a 6) tohoto 
usnesení 

  
 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 08.10.2014
 vedoucí odboru sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit 
  

 
RM_MZP 1 
Návrh na úpravu platu ředitele Národního divadla moravskoslezského, 
příspěvková organizace 
  
Usnesení číslo: 10991/RM1014/142 

(zn.předkl.) 
39 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

plat pana JXXXXX NXXXXX, ředitele Národního divadla moravskoslezského, příspěvková 
organizace, s účinností od 01.10.2014 dle předloženého materiálu 

  
 

RM_M 5 
Schválení odůvodnění významné veřejné zakázky na projekty 
Energetické úspory Městské nemocnice Ostrava 
  
Usnesení číslo: 10992/RM1014/142 

(zn.předkl.) 
40 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

schválit odůvodnění významné veřejné zakázky na projekty “Energetické úspory MNO -
centrální sklad / sklad oddělení zásobování”, “Energetické úspory MNO - centrální laboratoř 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

 

Strana 68/76 

OKH a OKB”, “Energetické úspory MNO - centrální příjem a emergency, chirurgie a 
ARO”, ”Energetické úspory MNO - lékařská pohotovostní služba a autodílny MNO” Městské 
nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, se sídlem Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava, 
IČO 00635162, v rozsahu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
2) ukládá 
  

náměstkyni primátora Ing. Simoně Piperkové 
předložit zastupitelstvu města ke schválení odůvodnění významné veřejné zakázky dle bodu 1) 
tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 08.10.2014
 vedoucí odboru kultury a zdravotnictví 
  

 
RM_M 6 
Dodatek č. 5 ke smlouvě č. 2706/2012/KZ o poskytnutí finančních 
prostředků Městské nemocnici Ostrava, příspěvková organizace, na 
realizaci projektu Přístrojové vybavení iktového centra 
  
Usnesení číslo: 10993/RM1014/142 

(zn.předkl.) 
40 

  
k materiálu č. BJ1014 02827/14 
k usnesení č. 1476/ZM1014/20 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

- rozhodnout o uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o poskytnutí finančních prostředků č. 
2706/2012/KZ dle přílohy č. 7 předloženého materiálu 

- schválit úpravu závazných ukazatelů rozpočtu roku 2013 Městské nemocnice Ostrava, 
příspěvková organizace - snížení investiční dotace o 5 tis. Kč a zvýšení neinvestičního 
příspěvku o 5 tis. Kč 

  
2) ukládá 
  

náměstkyni primátora Ing. Simoně Piperkové 
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí a ke schválení návrhy dle bodu 1) tohoto usnesení 
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 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 08.10.2014
 vedoucí odboru kultury a zdravotnictví 
  

 
RM_M 25 
Žádost společnosti Dům kultury Akord Ostrava-Zábřeh, s.r.o., o 
navýšení neinvestiční účelové dotace 
  
Usnesení číslo: 10994/RM1014/142 

(zn.předkl.) 
42 

  
k materiálu č. BJ1014 02771/14 
k usnesení č. 10230/RM1014/135 
k usnesení č. 2131/ZM1014/29 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o navýšení poskytnuté neinvestiční účelové dotace o 2.116 tis. Kč k částečnému 
krytí provozních a osobních nákladů vzniklých v roce 2014 společnosti Dům kultury Akord 
Ostrava-Zábřeh, s.r.o., se sídlem Ostrava-Zábřeh, náměstí SNP 1, PSČ 700 30, IČO 47973145, 
dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
schválit rozpočtové opatření, kterým se: 

- z v y š u j í 
  neinvestiční transfery 
  na § 3392, pol. 5213, ORG 4259, ORJ 160                           o 2.116 tis. Kč 
- s n i ž u j í 
  neinvestiční transfery 
  na § 3529, pol. 5909, ORJ 170                                               o   657 tis. Kč 
  na § 3599, pol. 5492, ORJ 170                                               o   359 tis. Kč 
  běžné výdaje 
  na § 3745, pol. 5169, ORG 56000000, ÚZ 3637, ORJ 300  o 1.100 tis. Kč 

  
3) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí neinvestiční účelové dotace 
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z rozpočtu statutárního města Ostravy ev. č. 0005/2014/KZ dle bodu 1) tohoto usnesení a 
přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
4) žádá 
  

jednatelku společnosti Dům kultury Akord Ostrava-Zábřeh, s.r.o. 
předložit zastupitelstvu města návrhy dle bodů 1) - 3) tohoto usnesení na jeho zasedání dne 
08.10.2014 

  
 Vyřizuje: Mgr. Bc. Darina Daňková, T: 08.10.2014
 jednatelka společnosti 
  

 
RM_M 46 
Žádost společnosti Ostravské výstavy, a.s., o poskytnutí neinvestiční 
dotace na havarijní opravu stěn Slezskoostravského hradu 
  
Usnesení číslo: 10995/RM1014/142 

(zn.předkl.) 
45 

  
k materiálu č. BJ1014 02803/14 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 1.281 tis. Kč obchodní 
společnosti Ostravské výstavy, a.s., se sídlem Černá louka 3235, Moravská Ostrava, 702 00 
Ostrava, IČO 25399471 na havarijní opravu stěn Slezskoostravského hradu 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se: 
- z v y š u j í 
  neinvestiční transfery 
  na § 2141, pol. 5213, ÚZ 8113, ORJ 160                                     o 1.281 tis. Kč 
- s n i ž u j í  
  kapitálové výdaje  
  na § 3639, pol. 6121, ÚZ 8113, ORG 8147, ORJ 230                  o 1.281 tis. Kč 

  
 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

 

Strana 71/76 

3) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření smlouvy mezi statutárním městem Ostrava a společností Ostravské 
výstavy, a.s., dle bodu 1)  tohoto usnesení a přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
4) žádá 
  

předsedu představenstva společnosti Ostravské výstavy, a.s. 
předložit návrhy dle bodů 1) až 3) tohoto usnesení k rozhodnutí zastupitelstvu města na jeho 
35. zasedání dne 08.10.2014 

  
 Vyřizuje: Karel Burda, T: 08.10.2014
 předseda představenstva společnosti 
  

 
RM_M 47 
Žádost společnosti Renarkon, o.p.s. o navýšení dotace a změně 
termínu závěrečného vyúčtování projektu “Rekonstrukce objektu 
Terapeutické komunity Renarkon” dle smlouvy č. 0181/2011/KZ 
  
Usnesení číslo: 10996/RM1014/142 

(zn.předkl.) 
41 

  
k materiálu č. BJ1014 02789/14 
k usnesení č. 10907/RM0610/131 
k usnesení č. 0172/ZM1014/4 
k usnesení č. 1659/ZM1014/23 
k usnesení č. 8278/RM1014/108 
k usnesení č. 2525/ZM1014/32 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o navýšení dotace a o změně termínu závěrečného vyúčtování projektu 
“Rekonstrukce objektu terapeutické komunity Renarkon” dle smlouvy č. 0181/2011/KZ 
společnosti Renarkon, o.p.s., Mariánskohorská 1328/29, 702 00 Ostrava, IČO 25380443 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
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rozhodnout o uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu 
statutárního města Ostravy č. 0181/2011/KZ ze dne 08.02.2011 uzavřené mezi statutárním 
městem Ostrava a společnosti Renarkon, o.p.s., Mariánskohorská 1328/29, 702 00 Ostrava, 
IČO 25380443, dle bodu 1) tohoto usnesení a dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
3) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
schválit rozpočtové opatření, kterým se: 

- s n i ž u j e účelová rezerva ORJ 300 

   § 3636, pol. 5901, ÚZ 3636                        o           786 tis. Kč 

- z v y š u j í neinvestiční transfery ORJ 160 

   § 4376, pol. 5221, ÚZ 3636                        o             19 tis. Kč 

- z v y š u j í investiční transfery ORJ 160 

   § 4376, pol. 6321, ÚZ 3636                        o           767 tis. Kč 

  
4) žádá 
  

ředitele společnosti Renarkon, o.p.s. 
předložit návrh dle bodů 1) až 3) tohoto usnesení k rozhodnutí zastupitelstvu města na jeho 
zasedání dne 08.10.2014 

  
 Vyřizuje: Mgr. Martin Chovanec, T: 08.10.2014
 ředitel společnosti 
  

 
RM_M 45 
Návrh na uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí víceleté 
účelové dotace uzavřené s TROJHALÍ KAROLINA 
  
Usnesení číslo: 10997/RM1014/142 

(zn.předkl.) 
39 

  
k materiálu č. BJ1014 02805/14 
k usnesení č. 1896/ZM1014/26 
k usnesení č. 7469/RM1014/99 
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k usnesení č. 9514/RM1014/124 
k usnesení č. 2434/ZM1014/31 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o úpravě účelu použití víceleté účelové dotace poskytnuté zájmovému sdružení 
právnických osob TROJHALÍ KAROLINA, se sídlem Ruská 2887/101, 706 02 Ostrava -
Vítkovice, IČO: 72089237, na zajištění činnosti Galerie města Ostravy dle důvodové zprávy a 
přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí víceleté účelové dotace z 
rozpočtu statutárního města Ostravy ev. č. 2328/2013/KZ dle bodu 1) tohoto usnesení a přílohy 
č. 3 předloženého materiálu 

  
3) ukládá 
  

náměstkyni primátora Ing. Simoně Piperkové 
předložit návrh dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení zastupitelstvu města dne 08.10.2014 

  
 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 08.10.2014
 vedoucí odboru kultury a zdravotnictví 
  

 
RM_M 9 
Kácení dřevin na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 10998/RM1014/142 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s kácením dřevin na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Ostravy a s podáním žádostí o 
povolení kácení dřevin, a to: 

a) 1 ks trnovník akát o obvodu kmene 165 cm, 
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rostoucí na pozemku parc.č. 96/5 – ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Mariánské Hory, 
obec Ostrava – dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

b) 3 ks lípa o obvodech kmenů 90, 92 a trojkmen 77x71x56 cm, 
1 ks javor o obvodu kmene 124 cm, 
vše rostoucí na pozemku parc.č. 400/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Přívoz, obec 
Ostrava – dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 

c) 2 ks borovice o obvodech kmenů 95 a 107 cm, 
rostoucích na hranici pozemků parc.č. 458/48 – ostatní plocha, manipulační plocha a parc.č. 
458/49 – ostatní plocha, manipulační plocha, oba v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava – dle přílohy 
č. 3 předloženého materiálu, a to v souvislosti s realizací stavby „Doplnění VO u dolu 
Heřmanice - točna BUS ul. Orlovská“, pro investora stavby: Statutární město Ostrava, 
Prokešovo náměstí, 729 30 Ostrava, IČ: 00845451 
    
d) 1 ks lípa o obvodu kmene 95 cm, 
rostoucí na pozemku parc.č. 3550/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava – dle přílohy č. 4 předloženého materiálu, a to v souvislosti s realizací 
stavby „Rekonstrukce chodníků ul. Nádražní (u zastávky Muglinovská)“, pro investora stavby: 
Statutární město Ostrava, Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, náměstí  Dr. E. Beneše 
555/6, 729 29 Ostrava 

  
2) ukládá 
  

Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru hospodářské správy 
zajistil vyhotovení žádostí o zahájení řízení o povolení kácení dřevin a vydání rozhodnutí 
příslušným správním orgánem dle bodů 1a) a 1b)  tohoto usnesení a sdělení o vyslovení 
souhlasu s kácením dřevin a s podáním žádostí o povolení kácení dřevin dle bodů 1c) a 1d)) 
tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 26.09.2014
 vedoucí odboru hospodářské správy 
  
3) zmocňuje 
  

  vedoucího odboru hospodářské správy 
  k podpisu  žádostí, resp. sdělení dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 26.09.2014
 vedoucí odboru hospodářské správy 
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RM_M 22 
Náhrada škody vzniklé na majetku statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 10999/RM1014/142 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
   

o náhradě škody vzniklé na majetku statutárního města Ostravy dle  návrhu obsaženého v 
příloze č.1 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 3 
Návrh směrnice upravující postup statutárního města Ostravy a jeho 
orgánů při poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
  
Usnesení číslo: 11000/RM1014/142 

(zn.předkl.) 
21 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

směrnici upravující postup statutárního města Ostravy a jeho orgánů při poskytování informací 
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 23 
Kontrola plnění usnesení rady města za období červen, červenec 2014 
  
Usnesení číslo: 11001/RM1014/142 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

předloženou kontrolu s tím, že: 

a) usnesení dle přílohy č. 2, 3 předloženého materiálu jsou splněna a vyřazují se z dalšího 
sledování 

b) usnesení dle přílohy č. 1, 4 předloženého materiálu ponechává ve sledování k další kontrole 
plnění usnesení rady města 
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2) mění 
  

termín plnění v bodě 4) usnesení rady města č. 10281/RM1014/135 ze dne 17.06.2014 z 
původního termínu 31.07.2014 na 30.09.2014 

termín plnění v bodě 1) usnesení rady města č. 8867/RM1014/115 ze dne 03.12.2013 z 
původního termínu 25.06.2014 na 31.12.2014 

termín plnění v bodě 6) usnesení rady města č. 534/RM1014/10 ze dne 25.01.2011 z 
původního termínu 30.06.2014 na 31.03.2015 

termín plnění v bodě 5) usnesení rady města č. 7104/RM1014/94 ze dne 07.05.2013 z 
původního termínu 30.06.2014 na 31.01.2015 

termín plnění v bodě 4) usnesení rady města č. 10155/RM1014/134 ze dne 10.06.2014 z 
původního termínu 16.07.2014 na 31.12.2014 

  
 

  
 
 


