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Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 22.07.2014 
  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název zn.předkl. 

10438/RM1014/137 RM_M 0 Schválení programu 137. schůze rady města dne 
22.07.2014 

28 

10439/RM1014/137 RM_VH 1 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 
společnosti Sportovní a rekreační zařízení města 
Ostravy, s.r.o. 

28 

10440/RM1014/137 RM_VH 2 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 
společnosti Dům kultury Akord Ostrava - Zábřeh, 
s.r.o. 

28 

10441/RM1014/137 RM_VH 3 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 
společnosti Ostravský informační servis, s.r.o. 

28 

10442/RM1014/137 RM_VH 4 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 
společnosti OZO Ostrava s.r.o. 

28 

10443/RM1014/137 RM_VH 5 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 
společnosti Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o. 

28 

10444/RM1014/137 RM_VH 6 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 
společnosti Technické služby, a.s. Slezská Ostrava 

28 

10445/RM1014/137 RM_VH 7 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 
společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s. 

28 

10446/RM1014/137 RM_VH 8 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 
společnosti Krematorium Ostrava, a.s. 

28 

10447/RM1014/137 RM_VH 9 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 
společnosti Ostravské komunikace, a.s. 

28 

10448/RM1014/137 RM_VH 10 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 
společnosti Ostravské výstavy, a.s. 

28 

10449/RM1014/137 RM_VH 11 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 
společnosti DK POKLAD, s.r.o. 

28 

10450/RM1014/137 RM_VH 13 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 
společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. 

28 

10451/RM1014/137 RM_VH 14 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 
společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. 

28 

10452/RM1014/137 RM_M 107 Návrh na poskytnutí účelové dotace obchodní 
společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., na opravu 
terasy a sjednocení řídicích systémů haly ČEZ 
ARÉNA 

45 

10453/RM1014/137 RM_M 11 Uzavření kupní smlouvy s vítězným kandidátem 
vzešlým z elektronické aukce na nákup mobilních 
telefonů 

25 

10454/RM1014/137 RM_M 97 Změna sídla operativního oddílu Městské policie 
Ostrava 

25 

10455/RM1014/137 RM_M 98 Návrh na připojení objektů na pult centralizované 
ochrany Městské policie Ostrava 

25 

10456/RM1014/137 RM_M 99 Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava za měsíc 
červen 2014 

25 

10457/RM1014/137 RM_MZP 2 Návrh na jmenování do funkce ředitele Městské 
nemocnice Ostrava, příspěvková organizace 

31 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

Strana 3/152 

10458/RM1014/137 RM_M 9 Zpráva ze zahraniční pracovní cesty členů Komise 
kultury rady města dle předloženého seznamu na 
Slovensko (Bratislava) a do Rakouska (Graz) ve 
dnech 15.-18.6.2014 

60 

10459/RM1014/137 RM_M 1 Návrh na pojmenování parku 50 
10460/RM1014/137 RM_M 4 Posouzení a vyjádření k opravnému rozhodnutí č. 1 

k Rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci 
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost 
pro projekt “Podpora naplnění kvality sociálně-
právní ochrany dětí” 

50 

10461/RM1014/137 RM_M 100 Souhlas s podáním žádosti o dotaci pro akci “Nová 
mateřská škola na ul. Stanislavského, Ostrava - 
Svinov” 

50 

10462/RM1014/137 RM_M 105 Návrh “Dohody o naplnění podmínek žádosti o 
úhradu nákladů spojených s realizací záměru 
ekologické revitalizace”, která se týká díla 
“Revitalizace rybníku Volný a lesních pozemků v 
k.ú. Radvanice pro využití volného času II. etapa - 
projekt sanace svahu” 

50 

10463/RM1014/137 RM_M 109 Schválení Rozhodnutí o poskytnutí dotace a 
Potvrzení o přijetí dotace v rámci Operačního 
programu Životní prostředí k projektu “Snížení 
prašnosti MČ Ostrava Radvanice - Bartovice” 

50 

10464/RM1014/137 RM_M 8 Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty Ing. 
Petra Čolase, ředitele Zoologické zahrady Ostrava, 
p.o. do Vietnamu (Hanoj) ve dnech 6.-25.8.2014 a 
do Indie (Dillí) ve dnech 22.10.-12.11.2014 

01 

10465/RM1014/137 RM_M 101 Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty Ing. 
Tomáše Petříka, náměstka primátora, na Slovensko 
(Bardějov) ve dnech 23.-24.07.2014 

01 

10466/RM1014/137 RM_M 12 Kontrolní řád Magistrátu města Ostravy 02 
10467/RM1014/137 RM_M 102 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální 

rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko na 
spolufinancování projektu “Propojení ul. Pavlovova 
- Plzeňská” 

38 

10468/RM1014/137 RM_M 103 Podání žádosti o dotaci k projektům “Autobusový 
terminál Dubina Interspar, Ostrava-Dubina” a 
“Rekonstrukce zastávek Městský stadion a Sport 
Aréna na ul. Závodní” 

38 

10469/RM1014/137 RM_VZ 36 Smlouva o dílo na zpracování žádosti o dotaci k 
projektu “Zklidnění ulice Nádražní – I. etapa” 

38 

10470/RM1014/137 RM_M 110 Schválení Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 
1233/2013/OER/LPO k projektu Izolační zeleň 
města Ostrava - projekt 02 

38 
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10471/RM1014/137 RM_VZ 8 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a 
uzavření smlouvy o dílo a smlouvy příkazní na 
zpracování plánu BOZP a výkon koordinátora 
BOZP pro projekt “Rozšíření výukového areálu 
Bělský les - výsadba zeleně” 

38 

10472/RM1014/137 RM_M 28 Vyhodnocení cílů odpadového hospodářství 
statutárního města Ostravy za roky 2011 – 2013 a 
jeho další rozvoj do roku 2020 

80 

10473/RM1014/137 RM_M 29 Návrhy na uzavření Smlouvy o zajištění zpětného 
odběru a využití odpadů z obalů a uzavření Dodatku 
č. 1 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru a 
využití odpadů z obalů 

80 

10474/RM1014/137 RM_M 13 Uplatnění smluvní pokuty vyplývající ze Smlouvy o 
dílo č. 3055/2013/OŽP/LPO, VZ 179/2013 na 
zpracování studie “Vyhodnocení přínosu aktivit 
města Ostrava na kvalitu životního prostředí” 

80 

10475/RM1014/137 RM_VZ 21 Veřejná zakázka “Soutěž mladých zahradníků 
Lipová ratolest - II.”, poř.č. 154/2014 

80 

10476/RM1014/137 RM_M 93 Návrh na uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo 
ev. č. 2771/2012/IT uzavřené dne 18. 12. 2012 k 
projektu “Rozvoj metropolitní komunikační 
infrastruktury SMO” se společností PERFECTED 
s.r.o. 

83 

10477/RM1014/137 RM_VZ 7 Návrh na uzavření kupní smlouvy na nákup 
páskové knihovny se spol. Pontech s.r.o. 

83 

10478/RM1014/137 RM_VZ 37 Veřejná zakázka “Rozšíření diskového pole”, poř.č. 
072/2014 

83 

10479/RM1014/137 RM_M 10 Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Ing. Jiřího 
Hrabiny, náměstka primátora a členů komise 
majetkové rady města dle předloženého seznamu do 
Velké Británie (Londýn) ve dnech 10.-12.6.2014 

34 

10480/RM1014/137 RM_M 7 Návrh na uzavření nájemních smluv a smluv o 
právu provést stavbu v souvislosti se stavbami 
odboru investičního, zahrnutými do kapitálového 
rozpočtu statutárního města Ostravy. 

05 

10481/RM1014/137 RM_M 32 Návrh na vydání souhlasu se změnou č.1 k 
bankovní záruce č. 460291312089, kterou se sníží 
bankovní záruka z 36 mil. Kč na 7,2 mil. Kč na akci 
“Tramvajová zastávka Karolina” 

05 

10482/RM1014/137 RM_M 35 Návrh na uzavření “Smlouvy o zřízení služebnosti” 
v souvislosti se stavbami odboru investičního 
zahrnutými do kapitálového rozpočtu statutárního 
města Ostravy 

05 
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10483/RM1014/137 RM_M 36 Návrh na uzavření “Nájemních smluv”, “Dohod o 
ukončení Smluv o nájmech” a uzavření “Dohody o 
úhradě za bezesmluvní užívání pozemku” v 
souvislosti se stavbami odboru investičního, 
zahrnutými v kapitálovém rozpočtu statutárního 
města Ostravy 

05 

10484/RM1014/137 RM_M 37 Návrh na uzavření smlouvy o uzavření budoucí 
smlouvy o realizaci přeložky VN 22 kV v 
souvislosti s akcí ORG 3144 Tramvajové zastávky 
Městský stadion. 

05 

10485/RM1014/137 RM_M 38 Návrh na uzavření Smlouvy o postoupení práv a 
převzetí závazků z územního souhlasu v souvislosti 
se stavbou ORG 7259 OVAK Prameniště Dubí - 
přeložka trafostanice 22/0,4 kV a rozvodů NN 0,4 
kV. 

05 

10486/RM1014/137 RM_M 39 Návrh na uzavření smlouvy o právu provést stavbu 
v souvislosti s přeložkou VVN 110 kV na ul. 
Průběžná v Ostravě Porubě. 

05 

10487/RM1014/137 RM_M 41 Návrh na uzavření dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č. 
0967/2014/OI/LPO ze dne 11.4.2014 na realizaci 
stavby “Dostavba objektu skladů speciální hasičské 
techniky v Ostravě-Zábřehu” 

05 

10488/RM1014/137 RM_M 44 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 
a smlouvě příkazní č. 1259/2014/OI/LPO v 
souvislosti s realizací stavby “Cyklistické řešení na 
ul. Na Rovince” 

05 

10489/RM1014/137 RM_M 45 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 
č. 0842/2014/OI/LPO ze dne 21.03.2014 na 
realizaci stavby “Rekonstrukce vodovodu ul. 
Antošovická”. 

05 

10490/RM1014/137 RM_M 46 Návrh na uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo 
č.1209/2014/OI/LPO ze dne 25.04.2014 na realizaci 
stavby “Sanace vlhkosti MŠ Polanecká 4/92, 
Ostrava - Svinov” 

05 

10491/RM1014/137 RM_M 69 Návrh na uzavření smlouvy o zajištění přeložky 
plynárenského zařízení v souvislosti s realizací 
stavby ORG 3033 Terminál Hranečník v Ostravě 

05 

10492/RM1014/137 RM_M 70 Návrh na uzavření Dohody o předčasném užívaní 
stavby (díla) 

05 

10493/RM1014/137 RM_VZ 1 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a 
uzavření smlouvy o dílo a smlouvy příkazní na 
vypracování projektové dokumentace a zajištění 
územní rozhodnutí na akci “Rekonstrukce SSZ K 
3064 Horní x Provaznická”, ORG.3164, v 
městském obvodě Ostrava-Jih. 
 

05 
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10494/RM1014/137 RM_VZ 2 Zadání veřejné zakázky “VTP MFB III. a IV. - 
interiér + orientační systém + generální klíč”, poř. 
č. 30/2014 

5 

10495/RM1014/137 RM_VZ 3 Veřejná zakázka “Rekonstrukce VO Studentská”, 
poř. č. 101/2014 

05 

10496/RM1014/137 RM_VZ 4 Veřejná zakázka “Snížení spotřeby energií v ZOO 
Ostrava”, poř. č. 169/2014 

05 

10497/RM1014/137 RM_VZ 5 Zrušení nadlimitní (významné) veřejné zakázky 
„Systém sdružených nákupů statutárního města 
Ostrava“ 

88 

10498/RM1014/137 RM_VZ 6 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a 
uzavření Smlouvy o dílo a smlouvy příkazní pro 
stavbu „Rekonstrukce místní komunikace ul. Karla 
Svobody v Ostravě Plesné“ 

05 

10499/RM1014/137 RM_VZ 10 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a 
uzavření smlouvy o dílo a smlouvy příkazní pro 
stavbu “Revitalizace základní školy v Ostravě - 
Hošťálkovicích(PD+AD)” 

05 

10500/RM1014/137 RM_VZ 11 Veřejná zakázka “Areál Zábřeh - Rekonstrukce 
rozvodů NN a VO”, poř. č. 147/2014 

05 

10501/RM1014/137 RM_VZ 12 Veřejná zakázka “Rekonstrukce VO Ráčkova”, poř. 
č. 140/2014 

05 

10502/RM1014/137 RM_VZ 13 Veřejná zakázka “Rekonstrukce VO Dr. Martínka k 
Horní”, poř. č. 142/2014 

05 

10503/RM1014/137 RM_VZ 14 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu - 
Rekonstrukce ul. Pustkovecké 

05 

10504/RM1014/137 RM_VZ 15 Zadání veřejné zakázky “SSZ K Výškovická x 
Pavlovova - PD+IČ”, poř. č. 149/2014 

05 

10505/RM1014/137 RM_VZ 17 Veřejná zakázka “Rekonstrukce kanalizace a 
vodovodu Svinov”, poř.č. 162/2014 

05 

10506/RM1014/137 RM_VZ 18 Veřejná zakázka “Rekonstrukce ČSOV Pašerových 
a kanalizace ul. Grmelova”, poř.č. 038/2014 

05 

10507/RM1014/137 RM_VZ 19 Veřejná zakázka “Organizace parkování vozidel u 
ZOO”, poř.č. 166/2014 

05 

10508/RM1014/137 RM_VZ 22 Veřejná zakázka “Rekonstrukce odlehčovací stoky 
U Hrůbků”, poř.č. 106/2014 

05 

10509/RM1014/137 RM_VZ 23 Veřejná zakázka “Vybavení křižovatky 
Martinovská, Provozní, 1. Čs. armádního sboru”, 
poř.č. 152/2014 

05 

10510/RM1014/137 RM_VZ 24 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a 
uzavření smlouvy o dílo a smlouvy příkazní na 
vypracování projektové dokumentace a výkon 
inženýrské činnosti v rámci stavby “Revitalizace 
knihovny na ulici Podroužkova 1663/4, Ostrava-
Poruba” 

05 

10511/RM1014/137 RM_VZ 25 Zadání veřejné zakázky “Rekonstrukce budovy 
Nové radnice - severní dvůr”, poř.č. 134/2014 
 

05 
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10512/RM1014/137 RM_VZ 26 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a 
uzavření Smlouvy o dílo a smlouvy příkazní na 
zpracování “Projektové dokumentace pro náhradní 
výsadbu stromů v k.ú. Zábřeh - VŽ, obec Ostrava 
(PD+AD)” 

05 

10513/RM1014/137 RM_VZ 27 Veřejná zakázka “Víceúčelové hřiště Sirotčí”, poř.č. 
69/2014 

05 

10514/RM1014/137 RM_VZ 28 Veřejná zakázka „Oprava vodovodu ul. Na 
Svobodě”, poř. č. 156/2014 

05 

10515/RM1014/137 RM_VZ 30 Veřejná zakázka “Demolice objektů ve sportovním 
areálu Polanka nad Odrou”, poř.č. 173/2014 

05 

10516/RM1014/137 RM_VZ 31 Veřejná zakázka “Kanalizace Michálkovice”, poř.č. 
99/2014 

05 

10517/RM1014/137 RM_VZ 32 Zadání veřejné zakázky “Ostravské muzeum - 
depozitář”, poř.č. 116/2014 

05 

10518/RM1014/137 RM_VZ 33 Veřejná zakázka “Snížení spotřeby energie v ZOO 
Ostrava (DPS+AD)”, poř. č. 127/2014 

05 

10519/RM1014/137 RM_VZ 35 Veřejná zakázka “Doplnění VO u dolu Heřmanice”, 
poř. č. 151/2014 

05 

10521/RM1014/137 RM_M 49 Návrh na souhlas s umístěním stavby “Prodloužení 
odstavného pruhu a sjezd na komunikaci z 
parkoviště v rámci akce “Zvýšení bezpečnosti 
pohybu vozidel na ul. Chemické - SO 001 odstavný 
pruh” na pozemku p.p.č. 768/3 v k. ú. Mariánské 
Hory, ul. Chemická, pro společnost BorsodChem 
MCHZ, s.r.o. 

08 

10522/RM1014/137 RM_M 50 Návrh na souhlasy se vstupem na pozemky ve 
vlastnictví statutárního města Ostravy za účelem 
provedení kontrolního atmogeochemického 
průzkumu a případného měření dynamiky výstupů 
důlních plynů na povrch pro Green Gas DPB, a.s. a 
pro UNIGEO a.s. 

08 

10523/RM1014/137 RM_M 51 Návrh na souhlas s umístěním stavebních objektů 
do pozemků ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy pro investora Areál Výstavní, s.r.o. 

08 

10524/RM1014/137 RM_M 52 Návrh na souhlas s napojením komunikace do 
pozemku ve vlastnictví SMO v k.ú. Mariánské 
Hory, obec Ostrava, pro fyzické osoby, a návrh na 
souhlas se studií proveditelnosti pro Lesy České 
republiky, státní podnik 

08 

10525/RM1014/137 RM_M 53 Návrh na souhlas s umístěním podzemní přípojky 
NN 0,4 kV a rozpojovacího pilíře k pozemku ve 
vlastnictví statutárního města Ostravy a uzavření 
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene - služebnosti, pro ČEZ Distribuce, a.s. 

08 
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10526/RM1014/137 RM_M 54 Návrh na souhlas s umístěním podzemního 
elektrického vedení NN, podzemní přípojky NN a 
zařízení NN, podzemních přípojek VN včetně 
rozvaděče, přeložek podzemního vedení VN k 
pozemkům ve vlastnictví SMO a uzavření smluv o 
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-
služebnosti pro ČEZ Distribuce, a.s. 

08 

10527/RM1014/137 RM_M 55 Návrh na zřízení služebnosti a uzavření smlouvy o 
zřízení služebnosti s oprávněným paní V.N. 

08 

10528/RM1014/137 RM_M 56 Návrh na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti k 
pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy 
pro Ředitelství silnic a dálnic ČR 

08 

10529/RM1014/137 RM_M 57 Návrh na zřízení věcného břemene - služebnosti a 
uzavření smluv o zřízení věcného břemene - 
služebnosti k pozemkům ve vlastnictví SMO v k.ú. 
Vítkovice, Nová Ves u Ostravy, Zábřeh nad Odrou 
pro oprávněného ČEZ Distribuce, a.s. 

08 

10530/RM1014/137 RM_M 58 Návrh na zřízení věcného břemene - služebnosti a 
uzavření smluv o zřízení věcného břemene - 
služebnosti k pozemkům ve vlastnictví statutárního 
města Ostravy pro oprávněného ČEZ Distribuce, 
a.s. 

08 

10531/RM1014/137 RM_M 59 Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. 
Zábřeh nad Odrou a k.ú. Radvanice, obec Ostrava 

08 

10532/RM1014/137 RM_M 60 Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k. ú. 
Nová Ves u Ostravy, lokalita ulice Na Lánech, a v 
k. ú. Mariánské Hory, lokalita ulice Oběžná, a 
neprodat nemovitou věc v k. ú. Přívoz, lokalita 
ulice Podkovářská, obec Ostrava 

08 

10533/RM1014/137 RM_M 61 Návrh koupit pozemek parc.č. 17/4, k.ú. Bartovice, 
obec Ostrava 

08 

10534/RM1014/137 RM_M 62 Návrh na výkup pozemků p.p.č 1218 a p.p.č. 1219 v 
k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava 

08 

10535/RM1014/137 RM_M 63 Návrh směnit pozemky v k.ú. Muglinov, obec 
Ostrava 

08 

10536/RM1014/137 RM_M 64 Návrh na záměr města nedarovat nemovité věci v 
k.ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava Návrh na 
záměr města neprodat nemovité věci v k.ú. Zábřeh 
nad Odrou, obec Ostrava 

08 

10537/RM1014/137 RM_M 65 Návrh na přijetí daru nemovitostí od Ředitelství 
silnic a dálnic ČR, příspěvkové organizace a 
uzavření darovací smlouvy 

08 

10538/RM1014/137 RM_M 66 Návrh na vyřazení přebytečného movitého majetku 
z výpůjčky HZS MSK, prodej statutárnímu městu 
Opava a obci Šilheřovice a uzavření kupních smluv 
 

08 
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10539/RM1014/137 RM_M 68 Návrh zrušit usnesení ZM č. 2167/ZM1014/29 ze 
dne 11.12.2013 a návrh na uzavření “Smlouvy o 
bezúplatném převodu nemovité věci a smlouvu o 
zřízení věcného práva č. UZSVM/O/1617/2014-
HMSO” - vše k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava 

08 

10540/RM1014/137 RM_M 73 Návrh na souhlas s umístěním splaškové a dešťové 
kanalizační přípojky, uzavření smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti a nájemní smlouvy s 
manžely K. 

08 

10541/RM1014/137 RM_M 74 Návrh na souhlas s umístěním kanalizační přípojky 
a sjezdu a nájezdu z/na místní komunikaci do 
pozemku ve vlastnictví SMO, návrh na uzavření 
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a 
smlouvy nájemní s budoucím oprávněným a 
nájemcem fyzickou osobou. 

08 

10542/RM1014/137 RM_M 75 Návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného 
břemene s vlastníkem pozemků Moravskoslezský 
kraj 

08 

10543/RM1014/137 RM_M 76 Souhlas se vstupem na pozemky ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy a návrh na uzavření 
smlouvy o právu provést stavbu s 
Moravskoslezským krajem 

08 

10544/RM1014/137 RM_M 77 Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v 
k.ú. Svinov, obec Ostrava 

08 

10545/RM1014/137 RM_M 78 Návrh na záměr města prodat pozemky v k. ú. 
Třebovice ve Slezsku a v k.ú. Pustkovec, obec 
Ostrava 

08 

10546/RM1014/137 RM_M 79 Návrh na záměr města prodat pozemky v k.ú. 
Přívoz, obec Ostrava a v k.ú. Hrabová, obec 
Ostrava a neprodat pozemek v k.ú. Hrabová, obec 
Ostrava 

08 

10547/RM1014/137 RM_M 80 Návrh prodat pozemek v k. ú. Třebovice ve 
Slezsku, obec Ostrava; Návrh neprodat pozemek v 
k. ú. Třebovice ve Slezsku, obec Ostrava pod cenou 
znaleckého posudku 

08 

10548/RM1014/137 RM_M 81 Návrh na koupi spoluvlastnického podílu ve výši 
1/2 části pozemku parc. č. 1214/25 v k. ú. 
Hošťálkovice, obec Ostrava 

08 

10549/RM1014/137 RM_M 83 Návrh nekoupit parkovací dům v Ostravě-Svinově 08 
10550/RM1014/137 RM_M 84 Návrh darovat pozemek v k. ú. Přívoz pod 

protipovodňovou hrází státnímu podniku Povodí 
Odry 

08 

10551/RM1014/137 RM_M 85 Návrh na souhlas s umístěním sídla společností v 
budově č.p. 314 v k. ú. Mošnov, obec Mošnov, 
návrh na dočasné odnětí části pozemku v k. ú. Stará 
Bělá, obec Ostrava, návrh na souhlas s přenecháním 
předmětu nájmu v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava do 
výpůjčky 

08 
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10552/RM1014/137 RM_M 86 Návrh dodatku č. 4 nájemní smlouvy k bytu 
zvláštního určení na ul. Horní 3033/102, Ostrava-
Bělský Les. 

08 

10553/RM1014/137 RM_M 87 Návrh na záměr města pronajmout/nepronajmout 
část pozemku parc. č. 4246/13 v k. ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava 

08 

10554/RM1014/137 RM_M 88 Návrh na záměr města změnit nájemní smlouvu ev. 
č. 3051/2013/MJ ze dne 4.12.2013 

08 

10555/RM1014/137 RM_M 89 Návrh na souhlas s opravou areálového osvětlení 
(Městská nemocnice Ostrava) a návrh na záměr 
města pronajmout část nemovitosti formou změny 
smlouvy (k.ú. Přívoz) 

08 

10556/RM1014/137 RM_M 90 Předchozí souhlas s uzavřením smlouvy o výpůjčce 
na nemovitost v k.ú. Svinov, obec Ostrava pro 
Městský obvod Svinov. 

08 

10557/RM1014/137 RM_M 91 Návrh na předání vodohospodářského majetku ve 
vlastnictví statutárního města Ostrava do nájmu 
společností Ostravské vodárny a kanalizace a.s., 
navýšení hodnoty majetku, které již má OVAK a.s. 
v nájmu o realizované technické zhodnocení a 
záměr pronájmu vodohospodářských staveb 

08 

10558/RM1014/137 RM_M 92 Návrh na zrušení usnesení č. 9770/RM1014/128, 
bod 1) ze dne 22. 4. 2014. Návrh na záměr města 
vypůjčit části pozemku parc.č. 2953/5, ost. plocha - 
ost. komunikace v k.ú. Poruba, obec Ostrava. 

08 

10559/RM1014/137 RM_M 94 Návrh na zrušení bodu 4) usnesení RM č. 
7519/RM1014/100 ze dne 18.6.2013 a návrh na 
uzavření smlouvy o zřízení služebnosti k pozemku 
ve vlastnictví fyzických osob s investorem 
Ředitelstvím silnic a dálnic ČR pro oprávněného 
statutární město Ostrava 

08 

10560/RM1014/137 RM_M 95 Návrh na uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě 
s Bono auto a. s., návrh na uzavření smlouvy o 
výpůjčce části pozemků v k. ú. Hrabůvka, obec 
Ostrava 

08 

10561/RM1014/137 RM_M 96 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce a návrh na 
uzavření smlouvy o výpůjčce nemovitých věcí v 
k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava. Návrh na 
uzavření nájemní smlouvy na část pozemku v k.ú. 
Výškovice u Ostravy, obec Ostrava 

08 

10562/RM1014/137 RM_M 104 Návrh nájemní smlouvy na pronájem části pozemku 
v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava. 

08 

10563/RM1014/137 RM_M 113 Návrh na záměr města vypůjčit věci nemovité v k.ú. 
Zábřeh - VŽ, Slezská Ostrava a Zábřeh nad Odrou 
vše obec Ostrava 

08 

10564/RM1014/137 RM_M 6 Informace o stavbách velkoplošných obchodních 
objektů na území města Ostravy v roce 2013 
 

89 
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10565/RM1014/137 RM_M 22 Předchozí souhlas k prodeji, prodloužení výpovědní 
doby a pachtu nemovitostí v majetku města, 
svěřených městským obvodům a nabytí nemovitostí 

89 

10566/RM1014/137 RM_M 47 Povolení výjimky ze stavebních uzávěr SDD 
Hlubina 1 a jáma Hlubina 1 větrní pro stavbu 
“Muzeum horolezectví a těžních strojů, Důl 
Hlubina “ v k.ú. Moravská Ostrava 

89 

10567/RM1014/137 RM_M 111 Předchozí souhlas k pronájmu nemovitostí v 
majetku města, svěřených Městskému obvodu 
Ostrava-Jih 

89 

10568/RM1014/137 RM_M 5 Uzavření Smlouvy o běžném účtu s Českou 
spořitelnou, a.s. – technický účet pro projekt 
„Přestupní terminál Hulváky. 1. Etapa“ – systém 
modifikované platby 

07 

10569/RM1014/137 RM_M 23 Návrh na uzavření dodatku č. 2 pojistné smlouvy č. 
706-58640-28 o pojištění majetku a odpovědnosti 
podnikatelů 

07 

10570/RM1014/137 RM_M 24 Návrh na uzavření dodatku č. 6 k rámcové pojistné 
smlouvě o pojištění souboru vozidel 

07 

10571/RM1014/137 RM_M 31 Rozdělení příjmů z odvodu z loterií a výherních 
hracích přístrojů pro městské obvody 

07 

10572/RM1014/137 RM_M 71 Úprava závazného ukazatele a rozpočtu 07 
10573/RM1014/137 RM_M 72 Úpravy rozpočtu r. 2014 07 
10574/RM1014/137 RM_M 106 Poskytnutí dotace městskému obvodu Krásné Pole 

na “Rekonstrukci kotelny ZŠ Krásné Pole” 
07 

10575/RM1014/137 RM_M 34 Žádost o udělení výjimky z tržního řádu v 
Komenského sadech 

10 

10576/RM1014/137 RM_M 17 Vyjádření k umístění zastávek na území 
statutárního města Ostrava 

09 

10577/RM1014/137 RM_M 18 Vyjádření k umístění zastávek na území 
statutárního města Ostrava pro linky společnosti 
Dopravní podnik Ostrava a.s. 

09 

10578/RM1014/137 RM_M 15 Navýšení průměrného přepočteného počtu 
zaměstnanců právnické osobě Domov Slunečnice 
Ostrava, příspěvková organizace 

41 

10579/RM1014/137 RM_VZ 29 Veřejná zakázka “Inteligentní zastávky” a “Podpora 
veřejné dopravy” 

09 

10580/RM1014/137 RM_M 14 Návrh na schválení projektů podaných do výzvy 
Statutárního města Ostravy v rámci realizace 
Integrovaného plánu rozvoje města “Budoucnost 
Vítkovic” s předpokládaným spolufinancováním z 
Integrovaného operačního programu 2007-2013 

86 

10581/RM1014/137 RM_M 16 Žádost právnické osoby v oblasti handicapovaní 
včetně dětí a mládeže o prominutí odvodu za 
porušení rozpočtové kázně 

86 
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10582/RM1014/137 RM_M 43 Návrh Dodatku č.1 ke smlouvě o poskytnutí 
účelové dotace uzavřené s organizací Ateliér pro 
děti a mládež při Národním divadle 
moravskoslezském 

86 

10583/RM1014/137 RM_M 108 Jmenování zástupce města do organizačního výboru 
Mistrovství světa v ledním hokeji IIHF 2015 

86 

10584/RM1014/137 RM_VZ 34 Veřejná zakázka “Realizace projektových aktivit 
orgánů sociálně-právní ochrany dětí Ostrava II”, 
poř. č. 138/2014 

86 

10585/RM1014/137 RM_M 3 Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Ing. Martina 
Štěpánka, Ph.D., náměstka primátora, do SRN 
(Drážďany, Berlín) ve dnech 26.-29.06.2014 

32 

10586/RM1014/137 RM_M 20 Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do 
vlastnictví Městské nemocnice Ostrava, 
příspěvkové organizace 

40 

10587/RM1014/137 RM_M 33 Udělení předchozího souhlasu s nabytím daru do 
vlastnictví městských příspěvkových organizací z 
oblasti kultury 

42 

10588/RM1014/137 RM_M 19 Návrh na poskytnutí neinvestičního příspěvku 
Dětskému centru Domeček, příspěvková organizace 

40 

10589/RM1014/137 RM_M 21 Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do 
vlastnictví Dětského centra Domeček, příspěvková 
organizace 

40 

10590/RM1014/137 RM_MZP 1 Návrh na poskytnutí odměny MUDr. xxxxx 
xxxxxxx za výkon funkce ředitele Městské 
nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, v roce 
2013 

39 

10591/RM1014/137 RM_VZ 20 Zadání veřejné zakázky “Jazykové kurzy”, poř. č. 
136/2014 

22 

10592/RM1014/137 RM_M 40 Návrh na vyřazení přebytečného a 
neupotřebitelného majetku v užívání Magistrátu 
města Ostravy 

84 

10593/RM1014/137 RM_M 2 Návrh na souhlas či nesouhlas s umístěním a 
realizací stavby reklamních zařízení na pozemku 
parc.č. 988 v k.ú. Kunčice nad Ostravicí, obec 
Ostrava, jako vlastníka sousední nemovitosti 

84 

10594/RM1014/137 RM_M 25 Kácení dřevin na pozemcích ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy 

84 

10595/RM1014/137 RM_M 26 Návrh na souhlas ke stavbám na pozemcích v 
katastrálních územích obce Ostrava, jako vlastníka 
sousedních nemovitostí 

84 

10596/RM1014/137 RM_M 27 Sleva z poplatku za pronájem vodohospodářské 
infrastruktury v průmyslové zóně Mošnov v roce 
2014 pro Severomoravské vodovody a kanalizace 
Ostrava a.s. 
 

84 
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10597/RM1014/137 RM_M 30 Návrh na souhlas s umístěním a realizací stavby 
„Přístavba a stavební úpravy RD“ na pozemcích 
parc.č. 1442 a 1440 v k.ú. Radvanice, obec Ostrava, 
jako vlastníka sousední nemovitosti. 

84 

10598/RM1014/137 RM_M 42 Kontrola plnění usnesení rady města za období 
duben, květen 2014 

28 

10599/RM1014/137 RM_M 112 Předchozí souhlas k prodeji dvou bytových 
jednotek svěřených Městskému obvodu Moravská 
Ostrava a Přívoz 

89 

  
Materiály, které byly odloženy: 
  

Materiál 
  

Název zn.předkl. 

 RM_M 48 Návrh na nesouhlas s umístění stavby stezek pro 
horská kola na pozemcích ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy v k.ú. Bobrovníky a v 
k.ú. Hošťálkovice pro spolek Sportovní klub Bobr 

08 

 RM_M 82 Návrh nekoupit či koupit nemovitosti v k. ú. Krásné 
Pole, obec Ostrava (fotbalové hřiště TJ Sokol 
Krásné Pole) 

08 

 RM_VZ 9 Veřejná zakázka na nákup 80 ks nových 
kancelářských PC sestav 

83 

 RM_VH 12 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 
společnosti OVA!!!CLOUD.net a.s. 

28 

  
Materiály, k nimž nebylo usnesení přijato: 
  

Materiál 
  

Název zn.předkl. 

 RM_VZ 16 Veřejná zakázka “NR - vybavení interiéru místnosti 
206”, poř.č. 137/2014 

84 

 RM_M 67 Návrh na vyřazení osobního automobilu Škoda 
Superb z výpůjčky HZS MSK, prodej panu P.M. a 
uzavření kupní smlouvy 

08 

  
Tiskové opravy: 
  
 Materiál 

  
Název zn.předkl. 

 RM_TO 1 Tisková oprava bodu 1) usn. rady města č. 
10396/RM1014/136 ze dne 24. června 2014 

07 
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RM_M 0 
Schválení programu 137. schůze rady města dne 22.07.2014 
  
Usnesení číslo: 10438/RM1014/137 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
   

program 137. schůze rady města dne 22.07.2014 
 

  
 

RM_VH 1 
Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Sportovní a 
rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 10439/RM1014/137 

(zn.předkl.) 
28 

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

jednateli obchodní společnosti Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. smlouvu o 
výkonu funkce dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
 

  
2) schvaluje 
   

členům dozorčí rady obchodní společnosti Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. 
smlouvu o výkonu funkce dle přílohy č. 2 a důvodové zprávy předloženého materiálu 
 

  
 

RM_VH 2 
Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Dům kultury 
Akord Ostrava - Zábřeh, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 10440/RM1014/137 

(zn.předkl.) 
28 

  
v působnosti valné hromady podle § 12 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, obchodní 
společnosti Dům kultury Akord Ostrava - Zábřeh, s.r.o., se sídlem Ostrava - Zábřeh, náměstí SNP 1, 
PSČ 700 30, IČO: 47973145, jejímž jediným společníkem je statutární město Ostrava 
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Rada města 
  
1) schvaluje 
   

jednateli obchodní společnosti Dům kultury Akord Ostrava - Zábřeh, s.r.o. smlouvu o výkonu 
funkce dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
 

  
2) schvaluje 
   

členům dozorčí rady obchodní společnosti Dům kultury Akord Ostrava - Zábřeh, s.r.o. 
smlouvu o výkonu funkce dle přílohy č. 2 a důvodové zprávy předloženého materiálu 
 

  
 

RM_VH 3 
Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Ostravský 
informační servis, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 10441/RM1014/137 

(zn.předkl.) 
28 

  
v působnosti valné hromady podle § 12 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, obchodní 
společnosti Ostravský informační servis, s.r.o., se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Jurečkova 
1935/12, PSČ 702 00, IČO: 26879280, jejímž jediným společníkem je statutární město Ostrava 
  
Rada města 
  
1) schvaluje 
   

jednateli obchodní společnosti Ostravský informační servis, s.r.o. smlouvu o výkonu 
funkce dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
 

  
2) schvaluje 
   

členům dozorčí rady obchodní společnosti Ostravský informační servis, s.r.o. smlouvu o 
výkonu funkce dle přílohy č. 2 a důvodové zprávy předloženého materiálu 
 

  
 

RM_VH 4 
Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti OZO Ostrava 
s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 10442/RM1014/137 

(zn.předkl.) 
28 
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v působnosti valné hromady podle § 12 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, obchodní 
společnosti OZO Ostrava s.r.o., se sídlem Ostrava, Frýdecká 680/444, PSČ 719 00, IČO: 62300920, 
jejímž jediným společníkem je statutární město Ostrava 
  
Rada města 
  
1) schvaluje 
   

jednateli obchodní společnosti OZO Ostrava s.r.o. smlouvu o výkonu funkce dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu 
 

  
2) schvaluje 
   

členům dozorčí rady obchodní společnosti OZO Ostrava s.r.o. smlouvu o výkonu funkce dle 
přílohy č. 2 a důvodové zprávy předloženého materiálu 
 

  
 

RM_VH 5 
Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Ostravské 
městské lesy a zeleň, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 10443/RM1014/137 

(zn.předkl.) 
28 

  
v působnosti valné hromady podle § 12 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, obchodní 
společnosti Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o., se sídlem Ostrava -Zábřeh, A. Brože 2/3124,   
PSČ 700 30, IČO: 25816977, jejímž jediným společníkem je statutární město Ostrava 
  
Rada města 
  
1) schvaluje 
   

jednateli obchodní společnosti Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o. smlouvu o výkonu 
funkce dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
 

  
2) schvaluje 
   

členům dozorčí rady obchodní společnosti Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o. smlouvu o 
výkonu funkce dle přílohy č. 2 a důvodové zprávy předloženého materiálu 
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RM_VH 6 
Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Technické 
služby, a.s. Slezská Ostrava 
  
Usnesení číslo: 10444/RM1014/137 

(zn.předkl.) 
28 

  
v působnosti valné hromady podle § 12 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, obchodní 
společnosti Technické služby, a.s. Slezská Ostrava, se sídlem Slezská Ostrava, Čs. armády 20,            
PSČ 710 00, IČO: 47674725, jejímž jediným akcionářem je statutární město Ostrava 
  
Rada města 
  
1) schvaluje 
   

členovi představenstva obchodní společnosti Technické služby, a.s. Slezská Ostrava smlouvu o 
výkonu funkce dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
 

  
2) schvaluje 
   

členům dozorčí rady obchodní společnosti Technické služby, a.s. Slezská Ostrava smlouvu o 
výkonu funkce dle přílohy č. 2 a důvodové zprávy předloženého materiálu  
 

  
 

RM_VH 7 
Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Dům kultury 
města Ostravy, a.s. 
  
Usnesení číslo: 10445/RM1014/137 

(zn.předkl.) 
28 

  
v působnosti valné hromady podle § 12 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, obchodní 
společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s., se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, ul. 28. října 
124/2556, PSČ: 709 24, IČO: 47151595, jejímž jediným akcionářem je statutární město Ostrava 
  
Rada města 
  
1) schvaluje 
   

členům představenstva obchodní společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s. smlouvu o 
výkonu funkce dle příloh č. 1 - 3 předloženého materiálu 
 

  
2) schvaluje 
   

členům dozorčí rady obchodní společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s. smlouvu o výkonu 
funkce dle přílohy č. 4 a důvodové zprávy předloženého materiálu. 
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RM_VH 8 
Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Krematorium 
Ostrava, a.s. 
  
Usnesení číslo: 10446/RM1014/137 

(zn.předkl.) 
28 

  
v působnosti valné hromady podle § 12 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, obchodní 
společnosti Krematorium Ostrava, a.s., se sídlem Ostrava - Slezská Ostrava, Těšínská 710,                  
PSČ  710 07, IČO: 25393430, jejímž jediným akcionářem je statutární město Ostrava 
  
Rada města 
  
1) schvaluje 
   

členovi představenstva obchodní společnosti Krematorium Ostrava, a.s. smlouvu o výkonu 
funkce dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
 

  
2) schvaluje 
   

členům dozorčí rady obchodní společnosti Krematorium Ostrava, a.s. smlouvu o výkonu 
funkce dle přílohy č. 2 a důvodové zprávy předloženého materiálu. 
 

  
 

RM_VH 9 
Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Ostravské 
komunikace, a.s. 
  
Usnesení číslo: 10447/RM1014/137 

(zn.předkl.) 
28 

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

členům představenstva obchodní společnosti Ostravské komunikace, a.s. smlouvu o výkonu 
funkce dle příloh č. 1 - 3 předloženého materiálu 
 

  
2) schvaluje 
   

členům dozorčí rady obchodní společnosti Ostravské komunikace, a.s. smlouvu o výkonu 
funkce dle přílohy č. 4 a důvodové zprávy předloženého materiálu  
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RM_VH 10 
Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Ostravské 
výstavy, a.s. 
  
Usnesení číslo: 10448/RM1014/137 

(zn.předkl.) 
28 

  
v působnosti valné hromady podle § 12 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, obchodní 
společnosti Ostravské výstavy, a.s., se sídlem Černá louka 3235, Moravská Ostrava, 702 00,               
IČO: 25399471, jejímž jediným akcionářem je statutární město Ostrava 
  
Rada města 
  
1) schvaluje 
   

členům představenstva obchodní společnosti Ostravské výstavy, a.s. smlouvu o výkonu 
funkce dle příloh č. 1 - 3 předloženého materiálu 
 

  
2) schvaluje 
   

členům dozorčí rady obchodní společnosti Ostravské výstavy, a.s. smlouvu o výkonu funkce 
dle přílohy č. 4 a důvodové zprávy předloženého materiálu. 
 

  
 

RM_VH 11 
Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti DK POKLAD, 
s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 10449/RM1014/137 

(zn.předkl.) 
28 

  
v působnosti valné hromady podle § 12 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, obchodní 
společnosti DK POKLAD, s.r.o., se sídlem Ostrava - Poruba, M. Kopeckého 675, IČO: 47670576, 
jejímž jediným společníkem je statutární město Ostrava 
  
Rada města 
  
1) schvaluje 
   

jednateli obchodní společnosti DK POKLAD, s.r.o. smlouvu o výkonu funkce dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu 
 

  
2) schvaluje 
   

členům dozorčí rady obchodní společnosti DK POKLAD, s.r.o. smlouvu o výkonu funkce dle 
přílohy č. 2 a důvodové zprávy předloženého materiálu 
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RM_VH 13 
Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Dopravní 
podnik Ostrava a.s. 
  
Usnesení číslo: 10450/RM1014/137 

(zn.předkl.) 
28 

  
v působnosti valné hromady podle § 12 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, obchodní 
společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s., se sídlem Moravská Ostrava, Poděbradova 494/2,                
PSČ: 702 00, IČO: 61974757, jejímž jediným akcionářem je statutární město Ostrava 
  
Rada města 
  
1) schvaluje 
   

členům představenstva obchodní společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. smlouvu o výkonu 
funkce dle příloh č. 1 - 3 předloženého materiálu 
 

  
2) schvaluje 
   

členům dozorčí rady obchodní společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. smlouvu o výkonu 
funkce dle přílohy č. 4 a důvodové zprávy předloženého materiálu. 
 

  
3) projednala 
   

smlouvy o výkonu funkce členů představenstva obchodní společnosti EKOVA ELECTRIC a.s. 
dle příloh č. 5 - 7 předloženého materiálu 
 

  
4) projednala 
   

smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady obchodní společnosti EKOVA ELECTRIC a.s. 
dle přílohy č. 8 a důvodové zprávy předloženého materiálu  
 

  
5) žádá 
   

představenstvo společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s., aby plánované rekonstrukce 
tramvajových tratí a jiné stavby, při nichž se provede či se zvažuje umístění tvarovek pro 
vymezení tramvajových tratí, v dostatečném předstihu projednalo s jediným akcionářem 
společnosti 
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RM_VH 14 
Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti VÍTKOVICE 
ARÉNA, a.s. 
  
Usnesení číslo: 10451/RM1014/137 

(zn.předkl.) 
28 

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

členům představenstva obchodní společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. smlouvu o výkonu 
funkce dle příloh č. 1 - 3 předloženého materiálu 
 

  
2) schvaluje 
   

členům dozorčí rady obchodní společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. smlouvu o výkonu 
funkce dle přílohy č. 4 a důvodové zprávy předloženého materiálu. 
 

  
 

RM_M 107 
Návrh na poskytnutí účelové dotace obchodní společnosti VÍTKOVICE 
ARÉNA, a.s., na opravu terasy a sjednocení řídicích systémů haly ČEZ 
ARÉNA 
  
Usnesení číslo: 10452/RM1014/137 

(zn.předkl.) 
45 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
rozhodnout o poskytnutí neinvestiční účelové dotace ve výši 6 000 000,-  Kč na opravu terasy 
na úrovni +4m haly ČEZ ARÉNA  a investiční účelové dotace ve výši 1 335 000,- Kč na 
sjednocení řídicích systémů haly ČEZ ARÉNA obchodní společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, 
a.s., se sídlem Ruská 3077/135, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 25911368 

  
2) doporučuje 
   

zastupitelstvu města 
rozhodnout o uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace mezi statutárním městem Ostrava 
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a obchodní společností VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., dle bodu 1) tohoto usnesení a přílohy č. 5 
předloženého materiálu 
 

  
3) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
schválit rozpočtové opatření, kterým se 
snižuje rozpočtová rezerva 
na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 6 000 tis. Kč 
zvyšují neinvestiční transfery 
na § 3412, pol. 5213, ORG 4261, ÚZ 2003, ORJ 161 o 6 000 tis. Kč 

  
4) ukládá 
   

náměstkovi primátora Ing. Martinovi Štěpánkovi, Ph.D. 
předložit zastupitelstvu města na jeho jednání dne 10.9.2014 návrhy dle bodů 1) až 3) tohoto 
usnesení 
 

  
 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 10.09.2014
 vedoucí odboru sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit 
  

 
RM_M 11 
Uzavření kupní smlouvy s vítězným kandidátem vzešlým z elektronické 
aukce na nákup mobilních telefonů 
  
Usnesení číslo: 10453/RM1014/137 

(zn.předkl.) 
25 

  
k usnesení č. 10350/RM1014/136 
  
Rada města 
  
1) rozhodla 
   

o uzavření smlouvy s vítězným kandidátem vzešlým z elektronické aukce na nákup 350 ks 
mobilních telefonů mezi statutárním městem Ostrava se sídlem Prokešovo náměstí 8, 729 30 
Ostrava, IČ 00845451 a společností Z+M Partner, spol. s r.o. se sídlem Valchařská 3261/17, 
702 00 Ostrava, IČ 26843935 dle přílohy č. 1  předloženého materiálu 
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RM_M 97 
Změna sídla operativního oddílu Městské policie Ostrava 
  
Usnesení číslo: 10454/RM1014/137 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 
  
1) bere na vědomí 
   

změnu sídla operativního oddílu Městské policie Ostrava na adresu Slovenská 5/1149, 
702 00 Ostrava s účinností od 01.07.2014 
 

  
 

RM_M 98 
Návrh na připojení objektů na pult centralizované ochrany Městské 
policie Ostrava 
  
Usnesení číslo: 10455/RM1014/137 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

připojení objektu Podnikatelského inkubátoru, na ul. Studentská 6202/17, Ostrava - Poruba, na 
pult centralizované ochrany Městské policie Ostrava 

  
2) doporučuje 
  

připojení objektu Hornoslezské vysoké školy obchodní na ulici Palackého 918/70, Ostrava-
Přívoz, na pult centralizované ochrany Městské policie Ostrava 

  
3) doporučuje 
  

připojení objektu Dětského domova a školní jídelny na ulici Bukovanského 25, Ostrava –
Slezská Ostrava, na pult centralizované ochrany Městské policie Ostrava 

  
 

RM_M 99 
Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava za měsíc červen 2014 
  
Usnesení číslo: 10456/RM1014/137 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 
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1) projednala 
   

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

  
 

RM_MZP 2 
Návrh na jmenování do funkce ředitele Městské nemocnice Ostrava, 
příspěvková organizace 
  
Usnesení číslo: 10457/RM1014/137 

(zn.předkl.) 
31 

  
Rada města 
  
1) jmenuje 
  

MUDr. xxxxxx xxxxxx, Ph.D., MBA do funkce ředitele Městské nemocnice Ostrava, 
příspěvková organizace s účinností od 1.8.2014 

  
 

RM_M 9 
Zpráva ze zahraniční pracovní cesty členů Komise kultury rady města 
dle předloženého seznamu na Slovensko (Bratislava) a do Rakouska 
(Graz) ve dnech 15.-18.6.2014 
  
Usnesení číslo: 10458/RM1014/137 

(zn.předkl.) 
60 

  
k usnesení č. 10056/RM1014/133 
  
Rada města 
  
1) projednala 
  

zprávu ze zahraniční pracovní cesty   členů Komise kultury rady města dle předloženého 
seznamu na Slovensko (Bratislava) a  do Rakouska (Graz) ve dnech 15.-18.6.2014  

  
 

RM_M 1 
Návrh na pojmenování parku 
  
Usnesení číslo: 10459/RM1014/137 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 
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1) souhlasí 
  

s návrhem pojmenovat veřejné prostranství mezi ulicí Nádražní a Základní školou 
Nádražní 117 v k. ú. Moravská Ostrava: 

park Válečných veteránů 

  
2) žádá 
   

starostu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz předložit návrh dle bodu 1) tohoto 
usnesení k rozhodnutí zastupitelstvu města 
 

  
 Vyřizuje: Ing. Jiří Havlíček, T: 10.09.2014
 starosta Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 
  

 
RM_M 4 
Posouzení a vyjádření k opravnému rozhodnutí č. 1 k Rozhodnutí o 
poskytnutí dotace v rámci Operačního programu Lidské zdroje a 
zaměstnanost pro projekt “Podpora naplnění kvality sociálně-právní 
ochrany dětí” 
  
Usnesení číslo: 10460/RM1014/137 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
   

s podmínkami opravného rozhodnutí č. 1 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci 
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost od České republiky - Ministerstva práce a 
sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2 pro projekt “Podpora naplnění kvality 
sociálně - právní ochrany dětí”, viz příloha č. 1 předloženého materiálu  
 

  
2) žádá 
   

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz o zabezpečení všech potřebných úkonů spojených s 
realizací projektu dle bodu 1) tohoto usnesení  
 

  
 Vyřizuje: Ing. Jiří Havlíček, T: 31.08.2015
 starosta Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 
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RM_M 100 
Souhlas s podáním žádosti o dotaci pro akci “Nová mateřská škola na 
ul. Stanislavského, Ostrava - Svinov” 
  
Usnesení číslo: 10461/RM1014/137 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
   

s podáním žádosti o dotaci na projekt “Nová mateřská škola na ul. Stanislavského, Ostrava -
Svinov” v rámci programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy “Rozvoj výukových 
kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky”, evidenční 
číslo: 133 310 
 

  
2) žádá 
   

městský obvod Svinov, jako nositele projektu o zajištění veškerých úkonů spojených 
s předložením žádosti o dotaci a všech jejich příloh pro projekt dle bodu 1) tohoto usnesení v 
souladu s podmínkami Výzvy k předložení základních údajů o připravovaných projektových 
záměrech rozvoje výukových kapacit základních a mateřských škol, v případě, že 
zastupitelstvo městského obvodu rozhodne kladně o předložení žádosti o dotaci uvedené v 
bodě 1) tohoto usnesení 
 

  
 Vyřizuje: Ing. Eva Poštová, CSc., T: 29.08.2014
 starostka městského obvodu Svinov 
  
3) schvaluje 
  

v případě úspěšnosti projektu uvedeného v bodě 1) tohoto usnesení financování projektu v 
celkové výši 4.384 tis. Kč 

- v roce 2015: 

na zajištění spolufinancování projektu ve výši 4.384 tis. Kč dle přílohy č. 1 

  
4) žádá 
   

městský obvod Svinov o zajištění spolufinancování projektu uvedeného v bodě 1) v rámci 
specifikace nároků na rozpočet statutárního města Ostrava dle bodu 3) tohoto usnesení. 
 

  
 Vyřizuje: Poštová, T: 28.02.2015
 starostka městského obvodu Svinov 
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RM_M 105 
Návrh “Dohody o naplnění podmínek žádosti o úhradu nákladů 
spojených s realizací záměru ekologické revitalizace”, která se týká díla 
“Revitalizace rybníku Volný a lesních pozemků v k.ú. Radvanice pro 
využití volného času II. etapa - projekt sanace svahu” 
  
Usnesení číslo: 10462/RM1014/137 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 
  
1) ruší 
  

usnesení rady č. 6594/RM1014/87 ze dne 5.3.2013, kterým byl dán souhlas s návrhem 
“Dohody o naplnění podmínek žádosti na odstranění ekologických škod - dílo “Revitalizace 
území rybníku Volný a lesních pozemků v k.ú. Radvanice pro využití volného času II. etapa -
projekt sanace svahu” č. S0091/2013”, která měla být uzavřena mezi statutárním městem 
Ostrava, městským obvodem Radvanice a Bartovice, se sídlem Těšínská 87/281, 716 00 
Ostrava - Radvanice a Českou republikou - Ministerstvem financí, se sídlem Letenská 525/15, 
118 10 Praha, 

  
2) souhlasí 
  

s návrhem “Dohody o naplnění podmínek žádosti o úhradu nákladů spojených s realizací 
záměru ekologické revitalizace”, týkající se díla “Revitalizace území rybníku Volný a lesních 
pozemků v k.ú. Radvanice pro využití volného času II. etapa - projekt sanace svahu”, která by 
měla být uzavřena mezi statutárním městem Ostrava, městským obvodem Radvanice a 
Bartovice, se sídlem Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava - Radvanice a Českou republikou -
Ministerstvem financí, se sídlem Letenská 525/15, 118 10 Praha 1 dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu, 

  
3) žádá 
  

starostku městského obvodu Radvanice a Bartovice, 

aby zabezpečila všechny potřebné úkony k uzavření “Dohody o naplnění podmínek žádosti o 
úhradu nákladů spojených s realizací záměru ekologické revitalizace”, týkající se 
díla ”Revitalizace rybníku Volný a lesních pozemků v k.ú. Radvanice pro využití volného času 
II. etapa - projekt sanace svahu”, 

  
 Vyřizuje: Mgr. Šárka Tekielová, T: 30.09.2014
 starostka městského obvodu Radvanice a Bartovice 
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RM_M 109 
Schválení Rozhodnutí o poskytnutí dotace a Potvrzení o přijetí dotace v 
rámci Operačního programu Životní prostředí k projektu “Snížení 
prašnosti MČ Ostrava Radvanice - Bartovice” 
  
Usnesení číslo: 10463/RM1014/137 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 8200/RM1014/108 
k usnesení č. 10054/RM1014/133 
k usnesení č. 2460/RMm1014/19 
  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

a) 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 “Snížení prašnosti MČ Ostrava Radvanice - Bartovice” dle přílohy č. 
1 předloženého materiálu a to 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) nejméně po dobu 5 let od ukončení realizace akce dle čl. A, 
písm. c) Podmínek pro poskytnutí dotace, které jsou přílohou Rozhodnutí, uvedeného v příloze 
č. 1 předloženého materiálu 

b) s vydáním potvrzení o přijetí dotace z Operačního programu Životní prostředí pro 
poskytovatele dotace Ministerstvo životního prostředí ČR, se sídlem Vršovická 1442/65,
100 10 Praha 10, IČ 00164801,  
pro projekt “Snížení prašnosti MČ Ostrava Radvanice - Bartovice” dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu 

  
2) doporučuje 
   

Zastupitelstvu města Ostravy  
vyslovit souhlas s tím, že předmět podpory nebude převeden na jinou osobu (ani právně 
zatížen, zejména zastaven ve prospěch jiné osoby) nejméně po dobu 5 let od ukončení realizace 
akce, dle čl. A, písm. c) Podmínek pro poskytnutí dotace, které jsou přílohou Rozhodnutí, 
uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu 
 

  
3) žádá 
  

městský obvod Radvanice a Bartovice 

zabezpečit všechny potřebné úkony spojené s realizací projektu dle bodu 1) tohoto usnesení 
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 Vyřizuje: Mgr. Šárka Tekielová, T: 01.03.2015
 starostka městského obvodu Radvanice a Bartovice 
  
4) ukládá 
   

městskému obvodu Radvanice a Bartovice 
předložit návrh dle bodu 2) tohoto usnesení Zastupitelstvu města Ostravy 
 

  
 Vyřizuje: Mgr. Šárka Tekielová, T: 10.09.2014
 starostka městského obvodu Radvanice a Bartovice 
  

 
RM_M 8 
Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty Ing. xxxx xxxxx, ředitele 
Zoologické zahrady Ostrava, p.o. do Vietnamu (Hanoj) ve dnech 6.-
25.8.2014 a do Indie (Dillí) ve dnech 22.10.-12.11.2014 
  
Usnesení číslo: 10464/RM1014/137 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

zahraniční pracovní  cestu  Ing. xxxxxxx xxxxxx, ředitele Zoologické zahrady Ostrava, p.o. do 
Vietnamu (Hanoj) ve dnech 6.-25.8.2014 a do Indie (Dillí) ve  dnech 22.10.-12.11.2014 za 
účelem účasti na mezinárodních konferencích  

  
2) ukládá 
   

řediteli Zoologické zahrady Ostrava, p.o. 
předložit radě města zprávy o výsledku zahraničních  pracovních cest dle bodu 1) tohoto 
usnesení 
 

  
 Vyřizuje: Ing. Petr Čolas, T: 25.11.2014
 ředitel Zoologické zahrady Ostrava, p.o. 
  

 
RM_M 101 
Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty Ing. Tomáše Petříka, 
náměstka primátora, na Slovensko (Bardějov) ve dnech 23.-24.07.2014 
  
Usnesení číslo: 10465/RM1014/137 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 
  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

Strana 30/152 

1) schvaluje 
  

zahraniční pracovní cestu Ing. Tomáše Petříka, náměstka primátora, na Slovensko (Bardějov) 
ve dnech 23.-24.07.2014 za účelem pracovního jednání 

  
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: 26.08.2014
 zastupující vedoucí kanceláře primátora 
  

 
RM_M 12 
Kontrolní řád Magistrátu města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 10466/RM1014/137 

(zn.předkl.) 
02 

  
Rada města 
  
1) ruší 
   

Kontrolní řád Magistrátu města Ostravy, který nabyl účinnosti 1.10.2010, a to s účinností 
od 23.7.2014 
 

  
2) schvaluje 
   

Kontrolní řád Magistrátu města Ostravy dle předloženého návrhu, s účinností od 23.7.2014 
 

  
 

RM_M 102 
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady regionu 
soudržnosti Moravskoslezsko na spolufinancování projektu “Propojení 
ul. Pavlovova - Plzeňská” 
  
Usnesení číslo: 10467/RM1014/137 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 1070/ZM1014/17 
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Rada města 
  
1) rozhodla 
   

o přijetí dotace ve výši 85% celkových způsobilých výdajů projektu “Propojení ul. Pavlovova -
Plzeňská” maximálně však v celkové výši 82 349 036,21 Kč a o uzavření smlouvy o 
poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko v rámci 
regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 - 201, uzavírané mezi 
statutárním městem Ostrava, příjemcem dotace a Regionální radou regionu soudržnosti 
Moravskoslezsko, se sídlem: Na Jízdárně 2824/2, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, 
IČO 75082616, poskytovatelem dotace dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
 

  
2) ukládá 
   

Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru ekonomického rozvoje zabezpečil 
potřebné úkony spojené s realizací projektu dle bodu 1) tohoto usnesení 
 

  
 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 31.03.2015
 vedoucí odboru ekonomického rozvoje 
  

 
RM_M 103 
Podání žádosti o dotaci k projektům “Autobusový terminál Dubina 
Interspar, Ostrava-Dubina” a “Rekonstrukce zastávek Městský stadion 
a Sport Aréna na ul. Závodní” 
  
Usnesení číslo: 10468/RM1014/137 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 9532/RM1014/125 
  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

podání žádosti o dotaci pro projekty: 

a) Autobusový terminál Dubina Interspar, Ostrava-Dubina 

b) Rekonstrukce zastávek Městský stadion a Sport Aréna na ul. Závodní 

v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko, oblast podpory 1.3 
Rozvoj dopravní obslužnosti 
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2) ukládá 
   

Magistrátu města Ostrava - odboru ekonomického rozvoje 
zajistit předložení žádosti o dotaci a všech jejich příloh pro projekt dle bodu 1 a) tohoto
usnesení v souladu s podmínkami výzvy č. 1.3 - 12 v rámci ROP NUTS II Moravskoslezsko 
 

  
 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 09.09.2014
 vedoucí odboru ekonomického rozvoje 
  
3) schvaluje 
   

v případě úspěšnosti projektu dle bodu 1 a) financování projektu 
- v roce 2015:  
 
na zajištění předfinancování projektu ve výši 11 406 tis. Kč, přičemž v částce je obsaženo 
spolufinancování ve výši 2 218 tis. Kč dle přílohy č. 1  předloženého materiálu 
 

  
4) ukládá 
  

Magistrátu města Ostrava - odboru ekonomického rozvoje  
zajistit spolufinancování a předfinancování projektu uvedeného v bodě 1 a) v rámci specifikace 
nároků na rozpočet statutárního města Ostrava dle bodu 3) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 31.12.2014
 vedoucí odboru ekonomického rozvoje 
  
5) žádá 
   

společnost Dopravní podnik Ostrava a.s. 
o zajištění předložení žádosti o dotaci a všech jejich příloh pro projekt dle bodu 1 b) tohoto 
usnesení v souladu s podmínkami výzvy č. 1.3 - 12 v rámci ROP NUTS II Moravskoslezsko 
 

  
 Vyřizuje: Ing. Roman Kadlučka, Ph.D., T: 09.09.2014
  
  
6) souhlasí 
   

s předběžným závazkem zajištění provozu a údržby cyklostezky a chodníku 
vybudovaných v rámci projektu uvedeného v bodě 1 b) tohoto usnesení po dobu udržitelnosti 
projektu, přičemž závazek je podmíněn získáním dotace 
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RM_VZ 36 
Smlouva o dílo na zpracování žádosti o dotaci k projektu “Zklidnění 
ulice Nádražní – I. etapa” 
  
Usnesení číslo: 10469/RM1014/137 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a o uzavření smlouvy o dílo pro zpracování žádosti o 
dotaci pro projekt “Zklidnění ulice Nádražní – I. etapa” s Ing. Jaroslavem Šuléřem, Janovice 
532, Janovice, IČ: 03140261 za cenu nejvýše přípustnou 113 000,- Kč bez DPH, dle přílohy č. 
1 předloženého materiálu. 

  
2) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se 

- snižuje účelová rezerva ORJ 300 

§3636, pol. 5901, ÚZ 3636                                               o 137 tis. Kč. 

- zvyšují běžné výdaje ORJ 300 

§2212, pol. 5169, ÚZ 3636                                              o 137 tis. Kč 

  
3) ukládá 
   

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

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 29.08.2014
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  

 
RM_M 110 
Schválení Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 1233/2013/OER/LPO k 
projektu Izolační zeleň města Ostrava - projekt 02 
  
Usnesení číslo: 10470/RM1014/137 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 6682/RM1014/88 
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k usnesení č. 7681/RM1014/102 
  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 1233/2013/OER/LPO ze dne 12.4.2013 mezi 
statutárním městem Ostrava a společností AWT Rekultivace a.s., se sídlem: Dělnická 41/884, 
735 64 Havířov - Prostřední Suchá, IČO: 47676175 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_VZ 8 
Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o 
dílo a smlouvy příkazní na zpracování plánu BOZP a výkon 
koordinátora BOZP pro projekt “Rozšíření výukového areálu Bělský les 
- výsadba zeleně” 
  
Usnesení číslo: 10471/RM1014/137 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 9859/RM1014/130 
  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu dle přílohy č. 1 a uzavření Smlouvy o dílo a smlouvy 
příkazní na zpracování plánu BOZP a výkon funkce koordinátora BOZP pro projekt “Rozšíření 
výukového areálu Bělský les - výsadba zeleně” se zhotovitelem (příkazníkem): 

DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r.o., Masarykovo náměstí 5, 702 00 Ostrava, 
IČ: 42767377 

za cenu nejvýše přípustnou 28.400,- Kč bez DPH dle přílohy č. 2 předloženého materiálu. 

  
 

RM_M 28 
Vyhodnocení cílů odpadového hospodářství statutárního města 
Ostravy za roky 2011 – 2013 a jeho další rozvoj do roku 2020 
  
Usnesení číslo: 10472/RM1014/137 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 
  
1) projednala 
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Vyhodnocení cílů odpadového hospodářství statutárního města Ostravy za roky 2011 – 2013 a 
jeho další rozvoj do roku 2020 dle přílohy č. 1 

  
 

RM_M 29 
Návrhy na uzavření Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití 
odpadů z obalů a uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o zajištění zpětného 
odběru a využití odpadů z obalů 
  
Usnesení číslo: 10473/RM1014/137 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

 a) o uzavření Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů mezi společností 
EKO-KOM, a.s., IČO: 25134701, se sídlem Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4 a statutárním 
městem Ostrava dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

b) o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru odpadů z obalů mezi 
společností EKO-KOM, a.s., IČO: 25134701, se sídlem Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4 a 
statutárním městem Ostrava dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 13 
Uplatnění smluvní pokuty vyplývající ze Smlouvy o dílo č. 
3055/2013/OŽP/LPO, VZ 179/2013 na zpracování studie “Vyhodnocení 
přínosu aktivit města Ostrava na kvalitu životního prostředí” 
  
Usnesení číslo: 10474/RM1014/137 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uplatnění smluvní pokuty v celkové výši 51.830,- Kč vůči právnické osobě: ENVIRTA CZ 
s.r.o., IČO: 24807800, se sídlem Praha 9 - Černý Most, Dobrovolného 641/8, PSČ 198 00 dle 
Smlouvy o dílo č. 3055/2013/OŽP/LPO, VZ 179/2013 na zpracování studie “Vyhodnocení 
přínosu aktivit města Ostrava na kvalitu životního prostředí” za nedodržení termínů 
stanovených v: 

a. čl. IV. Doba plnění odst. 1 smlouvy v délce 56 dnů, t. j. 40.880 Kč 
b. čl. IV. Doba plnění odst. 2 smlouvy v délce 15 dnů, t. j. 10.950 Kč 
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2) rozhodla 
   

jednostranně započíst pohledávku statutárního města Ostrava ve výši  51.830,- Kč z titulu 
nároku na smluvní pokutu za nedodržení termínů pro předání studie “Vyhodnocení přínosu 
aktivit města Ostrava na kvalitu životního prostředí” dle Smlouvy o dílo č. 
3055/2013/OŽP/LPO, VZ 179/2013 proti pohledávce právnické osoby (zhotovitele): 
ENVIRTA CZ s.r.o., IČO: 24807800, se sídlem Praha 9 - Černý Most, Dobrovolného 64/8, 
PSČ 198 00 ve výši 441.650,- Kč za zpracování studie “Vyhodnocení přínosu aktivit města 
Ostrava na kvalitu životního prostředí” dle předloženého návrhu 
 

  
 

RM_VZ 21 
Veřejná zakázka “Soutěž mladých zahradníků Lipová ratolest - II.”, 
poř.č. 154/2014 
  
Usnesení číslo: 10475/RM1014/137 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na realizaci činností za účelem 
zajištění průběhu soutěže mladých zahradníků “Lipová ratolest 2014”, v rozsahu dle 
předloženého návrhu s uchazečem: 

Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o. 
Ostrava-Zábřeh, A. Brože 2/3124, PSČ 700 30  
IČO: 25816977 

ze cenu nejvýše přípustnou 962.191,40 Kč bez DPH 

  
 

RM_M 93 
Návrh na uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo ev. č. 2771/2012/IT 
uzavřené dne 18. 12. 2012 k projektu “Rozvoj metropolitní komunikační 
infrastruktury SMO” se společností PERFECTED s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 10476/RM1014/137 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo ev. č. 2771/2012/IT uzavřené dne 18. 12. 2012 se 
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společností PERFECTED s.r.o. se sídlem  Hybešova 42, 602 00  Brno, IČ: 27683028, dle 
přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_VZ 7 
Návrh na uzavření kupní smlouvy na nákup páskové knihovny se spol. 
Pontech s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 10477/RM1014/137 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
   

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a o uzavření kupní smlouvy na nákup páskové 
knihovny se společností Pontech s.r.o., se sídlem: Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4, 
IČO: 27977315 za cenu 1 936 000,- Kč bez DPH dle přílohy č. 1 předkládaného materiálu 
 

  
 

RM_VZ 37 
Veřejná zakázka “Rozšíření diskového pole”, poř.č. 072/2014 
  
Usnesení číslo: 10478/RM1014/137 

(zn.předkl.) 
83 

  
k usnesení č. 9920/RM1014/131 
k usnesení č. 10360/RM1014/136 
  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se: 

- snižují kapitálové výdaje 
  na § 6171, pol. 6111, UZ 8113, ORJ 133              o 1.500 tis. Kč 

- zvyšují kapitálové výdaje 
  na § 6171, pol. 6125, UZ 8113, ORJ 133              o 1.500 tis. Kč 

  
2) bere na vědomí 
  

informaci o neuzavření smlouvy s uchazečem CDC Data s.r.o., se sídlem: Kaštanova 639/143, 
Horní Heršpice, 617 00 Brno, IČO: 25344609, který se umístil jako první v pořadí ve 
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zjednodušeném podlimitním řízení veřejné zakázky na rozšíření kapacity diskového pole 
NetApp FAS 3240, včetně provedení rekonfigurace diskového prostoru s migrací dat, a to z 
důvodů uvedených v předloženém materiálu 

  
3) rozhodla 
  

o uzavření smlouvy na rozšíření kapacity diskového pole NetApp FAS 3240, včetně provedení 
rekonfigurace diskového prostoru s migrací dat v rozsahu dle předloženého návrhu, s 
uchazečem, který se umístil jako druhý v pořadí: 

Proact Czech Republic, s.r.o. 
se sídlem: Praha 10 - Michle, Brtnická 1486/2, PSČ 101 38  
IČ: 24799629 

za cenu nejvýše přípustnou 4.628.200,- Kč bez DPH 

  
4) ukládá 
   

vedoucímu odboru financí a rozpočtu 
realizovat schválené rozpočtové opatření 
 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.07.2014
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  

 
RM_M 10 
Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Ing. Jiřího Hrabiny, náměstka 
primátora a členů komise majetkové rady města dle předloženého 
seznamu do Velké Británie (Londýn) ve dnech 10.-12.6.2014 
  
Usnesení číslo: 10479/RM1014/137 

(zn.předkl.) 
34 

  
k usnesení č. 10057/RM1014/133 
  
Rada města 
  
1) projednala 
   

zprávu ze zahraniční pracovní cesty  Ing. Jiřího Hrabiny, náměstka primátora a členů komise 
majetkové rady města  dle předloženého  seznamu do Velké Británie (Londýn) ve dnech 
10.-12.6.2014 
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RM_M 7 
Návrh na uzavření nájemních smluv a smluv o právu provést stavbu v 
souvislosti se stavbami odboru investičního, zahrnutými do 
kapitálového rozpočtu statutárního města Ostravy. 
  
Usnesení číslo: 10480/RM1014/137 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

uzavřít “Nájemní smlouvu” v souvislosti se stavbou “Petřkovice, kanalizační stoka T, část B -
II. etapa” mezi pronajímatelem xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nar.:xxxx, xxxxxxxx xx/xxx, 
xxxxxxxx, xxx xx xxxx 

a nájemcem 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám.8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, jejímž 
předmětem je pronájem pozemku pro stavbu kanalizace na částech pozemků p.č.553, p.č. 548 a 
p.č.650 v katastrálním území Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava dle přílohy č. 2 předloženého 
materiálu 

  
2) rozhodla 
  

uzavřít “Nájemní smlouvu” v souvislosti se stavbou “Petřkovice, kanalizační stoka T, část B -
II. etapa” mezi pronajímateli xxxxxxx xxxxxxxx, nar.:xxxx, xxxxx xx/xx, xxxxxxx, xxx xx
xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, nar.:xxxx, xx xxx xxx/xx, xxxxxxx, xxx xx xxxxxx a xxxxx
xxxxx, nar.:xxxx, xxxxxxx xxxx/xxx, xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx   

a nájemcem 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám.8, 729 30 Ostrava, IČO:00845451, jejímž předmětem 
je pronájem pozemku pro stavbu kanalizace na části pozemku p.č.1740/1 v katastrálním území 
Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava dle přílohy č. 4 předloženého materiálu  

  
3) rozhodla 
  

uzavřít “Smlouvu o právu provést stavbu” v souvislosti se stavbou “Cyklostezky - úsek 
Seidlerovo nábřeží, Slezskoostravský hrad” mezi vlastníkem Dopravním podnikem Ostrava 
a.s., Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 61974757 

a stavebníkem 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

Strana 40/152 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, která upravuje 
podmínky, za kterých bude na částech pozemků p.č.3635/8, p.č.78, p.p.č.5670 a p.č. 3635/1 v 
katastrálním území Slezská Ostrava, obec Ostrava postavena cyklostezky dle přílohy č.6 
předloženého materiálu      

  
4) rozhodla 
  

uzavřít “Smlouvu o právu provést stavbu” v souvislosti se stavbou “Propojení Pavlovova -
Plzeňská” mezi vlastníkem Dopravním podnikem Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, Moravská 
Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 61974757 

a stavebníkem 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám.8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, které upravuje 
podmínky, za kterých bude na částech pozemků p.p.č.1079/14, p.p.č.612/75, p.p.č.1079/13, 
p.p.č.1079/16, p.p.č.612/56, p.p.č.1079/18, p.p.č.1149/6, p.p.č.1149/2 a p.p.č.1079/7 v 
katastrálním území Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava umístěna tramvajová kolej s 
příslušenstvím dle přílohy č.8 předloženého materiálu    

  
 

RM_M 32 
Návrh na vydání souhlasu se změnou č. 1 k bankovní záruce č. 
460291312089, kterou se sníží bankovní záruka z 36 mil. Kč na 7,2 mil. 
Kč na akci “Tramvajová zastávka Karolina” 
  
Usnesení číslo: 10481/RM1014/137 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o vydání souhlasu se změnou č. 1 bankovní záruky č. 460291312089, na stavbě: “Tramvajová 
zastávka Karolina”, bance UniCredit Bank, Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4, Michle, dle 
přílohy č. 1 předloženého materiálu.  

  
2) ukládá 
  

vedoucímu odboru investičního zabezpečit veškeré potřebné úkony vyplývající z bodu 1) 
tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Dalibor Kanclíř, T: 31.07.2014
 vedoucí odboru investičního 
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RM_M 35 
Návrh na uzavření “Smlouvy o zřízení služebnosti” v souvislosti se 
stavbami odboru investičního zahrnutými do kapitálového rozpočtu 
statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 10482/RM1014/137 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města rozhodnout o uzavření “Smlouvy o zřízení věcného břemene”  v 
souvislosti se stavbou “Zrušení výpustí do Dolového potoka v Ostravě-Proskovicích” mezi 
vlastníkem:  
Moravskoslezský kraj 
sídlo: ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava 
IČO: 70890692 
zastoupený z pověření hejtmana kraje 
Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, 
se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava 
IČ: 00095711 
a 
oprávněným: 
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
IČO: 00845451 
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na části pozemku parc.č.837/3 v
k.ú. Proskovice, obec Ostrava dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města rozhodnout o uzavření “Smlouvy o zřízení věcného břemene” 
v souvislosti se stavbou “ZŠ Bílovecká - trasa KK-bod 11.63” mezi vlastníkem:  
Moravskoslezský kraj 
sídlo: ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava 
IČO: 70890692 
zastoupený z pověření hejtmana kraje 
Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, 
se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava 
IČ: 00095711 
a 
oprávněným: 
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
IČO: 00845451 
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na části pozemku parc.č. 3072/1 
v k.ú. Svinov, obec Ostrava dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 
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3) doporučuje 
  

zastupitelstvu města rozhodnout o uzavření “Smlouvy o zřízení služebnosti”  v souvislosti se 
stavbou “Rozvoj metropolitní komunikační infrastruktury SMO, ZŠ Zelená-Trasa HZS-bod 
9.54” mezi vlastníkem:  
Moravskoslezský kraj 
sídlo: ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava 
IČO: 70890692 
a 
oprávněným: 
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
IČO: 00845451 
a 
zhotovitelem: 
PERFECTED s.r.o. 
se sídlem: Hybešova 42, Brno 602 00 
IČO: 27683028  
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na částech pozemků parc.č.2639/2, 
parc.č. 2641/52, parc.č.  2641/96 a parc.č. 2641/98 v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava dle 
přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  
4) doporučuje 
  

zastupitelstvu města rozhodnout o uzavření “Smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti” 
v souvislosti se stavbou “Rekonstrukce veřejného osvětlení  Polanecká” mezi vlastníkem:  
Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace 
sídlo: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle 
IČO: 65993390 
a 
oprávněným: 
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
IČO: 00845451 
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na částech  pozemků parc.č 2439/1 
a parc.č. 2440/1 v k.ú. Svinov, obec Ostrava dle přílohy č. 8 předloženého materiálu 

 

  
5) doporučuje 
  

zastupitelstvu města rozhodnout o uzavření “Smlouvy o zřízení služebnosti”  v souvislosti se 
stavbou “Zrušení výpustí do Dolového potoka v Ostravě-Proskovicích” mezi vlastníkem:  
Ing. xxxxxxx xxxxxx, rok nar. xxxx 
xxxxxxx xxx/x, xxx xx xxxxxx-xxxxxxx 
 a 
oprávněným: 
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
IČO: 00845451 
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jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na částech pozemků parc.č 311 a 
parc.č. 312 v k.ú. Proskovice, obec Ostrava dle přílohy č. 10 předloženého materiálu 

  
6) doporučuje 
  

zastupitelstvu města rozhodnout o uzavření “Smlouvy o zřízení služebnosti”  v souvislosti se 
stavbou “Rekonstrukce kanalizace a vodovodu ul. Nádražní” mezi vlastníkem:  
PROSPERITA holding, a.s. 
sídlo: Nádražní 213/10, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava 
IČO: 25820192 
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. 464/33 v 
k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č. 12 předloženého materiálu 

  
7) ukládá 
   

náměstkovi primátora Ing. Jiřímu Hrabinovi 
předložit návrh dle bodu 1) až 6)  tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 
 

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

 
RM_M 36 
Návrh na uzavření “Nájemních smluv”, “Dohod o ukončení Smluv o 
nájmech” a uzavření “Dohody o úhradě za bezesmluvní užívání 
pozemku” v souvislosti se stavbami odboru investičního, zahrnutými v 
kapitálovém rozpočtu statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 10483/RM1014/137 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření “Nájemní smlouvy”  v souvislosti se stavbou “Odstranění výpusti Mastného” mezi 
pronajímatelem: 
Asental Land, s.r.o. 
Ostrava-Moravská Ostrava, Gregorova 2582/3, PSČ: 701 97 
IČO: 27769143 
a 
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nájemcem: 
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
IČO: 00845451 
jejímž předmětem bude pronájem částí pozemků parc.č. 2189/2, parc.č. 2210 a parc.č. 2202 v 
k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
  

o uzavření “Nájemní smlouvy”  v souvislosti se stavbou “Rekonstrukce kanalizace a vodovodu 
ul. Nádražní” mezi pronajímatelem: 
PROSPERITA holding, a.s. 
Nádražní 213/10, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava 
IČO: 25820192 
a 
nájemcem: 
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
IČO: 00845451 
jejímž předmětem bude pronájem části pozemku parc.č. 464/33 v k.ú. Moravská Ostrava, 
obec Ostrava, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  
3) rozhodla 
  

o uzavření “Dohody o ukončení Smlouvy o  nájmu nemovitosti”  v souvislosti se stavbou 
“Revitalizace řeky Ostravice v souvislosti s odstraněním následků důlní činnosti v minulosti” 
mezi pronajímatelem: 
Asental Land, s.r.o. 
Ostrava-Moravská Ostrava, Gregorova 2582/3, PSČ: 701 97 
IČO: 27769143 
a 
nájemcem: 
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
IČO: 00845451 
dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  
4) rozhodla 
  

o uzavření “Dohody o ukončení Smlouvy o nájmu nemovitosti”  v souvislosti se stavbou 
“Revitalizace řeky Ostravice v souvislosti s odstraněním následků důlní činnosti v minulosti” 
mezi pronajímatelem: 
Asental Land, s.r.o. 
Ostrava-Moravská Ostrava, Gregorova 2582/3, PSČ: 701 97 
IČO: 27769143 
a 
nájemcem: 
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
IČO: 00845451 
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dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  
5) rozhodla 
  

o uzavření “Dohody o úhradě za bezesmluvní užívání pozemku”  v souvislosti se stavbou 
“Odvedení odpadních vod z průmyslové zóny” mezi věřitelem: 
Lesy České republiky, s.p. 
se sídlem  Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68  
Lesní správa Ostrava, Těšínská 993, Šenov u Ostravy, PSČ 739 34 
IČO 42196451 
a 
dlužníkem: 
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
IČO: 00845451 
jejímž předmětem bude úhrada za bezesmluvní užívání části pozemku parc.č. 3637/2 v k.ú. 
Slezská Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č. 8 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 37 
Návrh na uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o realizaci 
přeložky VN 22 kV v souvislosti s akcí ORG 3144 Tramvajové zastávky 
Městský stadion. 
  
Usnesení číslo: 10484/RM1014/137 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení 
určeného k dodávce elektrické energie VN 22kV č. Z_S14_12_8120045541 v souvislosti s akcí 
ORG 3144 Tramvajové zastávky Městský stadion se společností: 
ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem: Děčín, IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 Děčín, 
IČ: 24729035  
dle přílohy č.1 předloženého materiálu  
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RM_M 38 
Návrh na uzavření Smlouvy o postoupení práv a převzetí závazků z 
územního souhlasu v souvislosti se stavbou ORG 7259 OVAK 
Prameniště Dubí - přeložka trafostanice 22/0,4 kV a rozvodů NN 0,4 kV. 
  
Usnesení číslo: 10485/RM1014/137 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření Smlouvy o postoupení práv a převzetí závazků vyplývajících z územního 
souhlasu č. j. SVI01052/2014/OVDŽP/Kol, sp. zn. S-SVI00706/2014, ze dne 20.3.2014, 
kterým byla umístěna stavba OVAK Prameniště Dubí – přeložka trafostanice 22/0,4kV a 
rozvodů NN 0,4kV ve vztahu k umístění nového podpěrného bodu připojení VN 22 kV v 
souvislosti se stavbou ORG 7259 OVAK Prameniště Dubí - přeložka trafostanice 22/0,4 kV a 
rozvodů NN 0,4 kV se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem: Teplická 874/8, 405 02 
Děčín, Děčín IV - Podmokly, IČ: 24729035 dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 39 
Návrh na uzavření smlouvy o právu provést stavbu v souvislosti s 
přeložkou VVN 110 kV na ul. Průběžná v Ostravě Porubě. 
  
Usnesení číslo: 10486/RM1014/137 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 10016/RM1014/132 
  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření Smlouvy o právu provést stavbu v souvislosti s přeložkou VVN 110 kV na 
ul. Průběžná v Ostravě Porubě se společností: 
ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem: Děčín, IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 Děčín, 
IČ: 24729035  
dle přílohy č.1 předloženého materiálu  
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RM_M 41 
Návrh na uzavření dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č. 0967/2014/OI/LPO 
ze dne 11.4.2014 na realizaci stavby “Dostavba objektu skladů speciální 
hasičské techniky v Ostravě-Zábřehu” 
  
Usnesení číslo: 10487/RM1014/137 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 2393/ZM1014/31 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
   

zastupitelstvu města rozhodnout o uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 
0967/2014/OI/LPO ze dne 11.4.2014 mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. 8, 
729 30 Ostrava, IČ: 00845451 a společností Stavos Stavba a.s., U Studia 3189/35, 700 30 
Ostrava - Zábřeh, IČ: 44739494, na realizaci stavby “Dostavba objektu skladů speciální 
hasičské techniky v Ostravě-Zábřehu”, kterým se upravuje předmět smlouvy a cena díla dle 
přílohy č. 1 předloženého materiálu 
 

  
2) ukládá 
   

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

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

 
RM_M 44 
Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 
1259/2014/OI/LPO v souvislosti s realizací stavby “Cyklistické řešení na 
ul. Na Rovince” 
  
Usnesení číslo: 10488/RM1014/137 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
   

o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 1259/2014/OI/LPO na akci 
“Cyklistické řešení na ul. Na Rovince” se zhotovitelem (příkazníkem) společností 
HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., se sídlem Sokolovská 100/94, 186 00 Praha -
Karlín, IČO: 45797170 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu. 
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RM_M 45 
Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 0842/2014/OI/LPO 
ze dne 21.03.2014 na realizaci stavby “Rekonstrukce vodovodu ul. 
Antošovická”. 
  
Usnesení číslo: 10489/RM1014/137 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
   

o uzavření Dodatku č. 1  ke smlouvě o dílo č. 0842/2014/OI/LPO ze dne 
21.03.2014 na realizaci stavby “Rekonstrukce vodovodu ul. Antošovická” , kterým se rozšiřuje 
předmět smlouvy a navyšuje cena o 72.942,02 Kč bez DPH dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu,  
se zhotovitelem: 
  
Jesenická vodohospodářská společnost, spol. s r.o. 
Sídlo: Tovární 202/3, Jeseník, PSČ 790 01; IČ:  46580328 
 

  
2) ukládá 
  

vedoucímu odboru investičního 
zabezpečit veškeré potřebné úkony vyplývající z bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Dalibor Kanclíř, 
 vedoucí odboru investičního 
  

 
RM_M 46 
Návrh na uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č.1209/2014/OI/LPO ze 
dne 25.04.2014 na realizaci stavby “Sanace vlhkosti MŠ Polanecká 4/92, 
Ostrava - Svinov” 
  
Usnesení číslo: 10490/RM1014/137 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č.1209/2014/OI/LPO ze dne 25.04.2014 mezi 
statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. č. 8, 729 30 Ostrava, IČO 00845451 a 
zhotovitelem DEV COMPANY, spol. s r.o., se sídlem: Dvořákova 937/26, 702 00 Ostrava-
Moravská Ostrava, IČO 47679620 na realizaci stavby “Sanace vlhkosti mateřské školy 
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Polanecká 4/92, Ostrava-Svinov”, kterým se rozšiřuje předmět smlouvy a navyšuje cena o 
268.303,52 Kč bez DPH, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu                

  
2) ukládá 
   

vedoucímu odboru investičního 
zabezpečit veškeré potřebné úkony vyplývající z bodu 1) tohoto usnesení 
 

  
 Vyřizuje: Ing. Dalibor Kanclíř, T: 15.08.2014
 vedoucí odboru investičního 
  
3) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se : 

- snižují běžné výdaje na ORJ 230 

na § 3639, pol. 5169, UZ 0  o částku 260 tis.Kč 

-zvyšují běžné výdaje na ORJ 230 

na § 3111, pol. 5171, UZ 0  o částku 260 tis.Kč 

  
4) ukládá 
   

vedoucímu odboru financí a rozpočtu 
realizovat schválené rozpočtové opatření 
 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.07.2014
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  

 
RM_M 69 
Návrh na uzavření smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení 
v souvislosti s realizací stavby ORG 3033 Terminál Hranečník v Ostravě 
  
Usnesení číslo: 10491/RM1014/137 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
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1) rozhodla 
  

o uzavření smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní 
souvisejících v rámci stavby ORG  3033 Terminál Hranečník se společností RWE GasNet, 
s.r.o., se sídlem Klišská 940, PSČ 401 17, Ústí nad Labem, IČ: 27295567 dle přílohy č.1 
předloženého materiálu 

  
 

RM_M 70 
Návrh na uzavření Dohody o předčasném užívaní stavby (díla) 
  
Usnesení číslo: 10492/RM1014/137 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření Dohody o předčasném užívání stavby díla mezi: 

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

společnosti OHL ŽS a.s., Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno, IČO: 46342796,  

a společnosti Biocel Paskov a.s. Zahradní 762, 739 21 Paskov, okres Frýdek Místek 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu. 

  
 

RM_VZ 1 
Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o 
dílo a smlouvy příkazní na vypracování projektové dokumentace a 
zajištění územ. rozhodnutí na akci “Rekonstrukce SSZ K 3064 Horní x 
Provaznická”, ORG.3164, v městském obvodě Ostrava-Jih. 
  
Usnesení číslo: 10493/RM1014/137 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření  smlouvy o dílo a smlouvy příkazní na 
vypracování projektové dokumentace a zajištění pravomocného územního rozhodnutí na 
akci ”Rekonstrukce SSZ K3064 Horní x Provaznická” v  Ostravě-Jih, ORG.3164, za cenu 
nejvýše přípustnou 288.500,-Kč (bez DPH) se zhotovitelem (příkazníkem) : Ostravské 
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komunikace, a.s., Ostrava-Mariánské Hory, Novoveská 1266/25, IČO: 25396544,   dle přílohy 
č.1 předloženého materiálu  

  
 

RM_VZ 2 
Zadání veřejné zakázky “VTP MFB III. a IV. - interiér + orientační systém 
+ generální klíč”, poř. č. 30/2014 
  
Usnesení číslo: 10494/RM1014/137 

(zn.předkl.) 
5 

  
k usnesení č. 9294/RM1014/121 
k usnesení č. 9617/RM1014/126 
  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek o pořadí nabídek dle přílohy č. 2 tohoto 
materiálu a o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy na dodávku interiéru, 
orientačního systému a generálního klíče pro dvě nově realizované multifunkční budovy v 
areálu Vědecko-technologického parku Ostrava, s uchazečem, který předložil svou nabídku 
pod poř. č. 7: 

ZK Design a.s. 
se sídlem: Osvoboditelů 355, 747 64 Velká Polom 
IČO: 25864068 

za cenu nejvýše přípustnou 5.081.360,- Kč bez DPH 

  
 

RM_VZ 3 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce VO Studentská”, poř. č. 101/2014 
  
Usnesení číslo: 10495/RM1014/137 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 10114/RM1014/133 
  
Rada města 
  
1) vylučuje 
  

ze zjednodušeného podlimitního řízení vyhlášeného k veřejné zakázce na realizaci stavby 
“Rekonstrukce VO Studentská” z důvodu uvedeného v předloženém návrhu uchazeče, který 
podal svou nabídku pod poř. č. 8: 
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Ostravské komunikace, a.s. 
se sídlem: Novoveská 1266/25, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory 
IČO: 253 96 544  

  
2) rozhodla 
  

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek dle přílohy č. 2 o výběru nejvhodnější 
nabídky a o uzavření smlouvy na realizaci stavby “Rekonstrukce VO Studentská” s 
uchazečem, který předložil svou nabídku pod poř. č. 7: 

ELSPOL spol. s.r.o. 
se sídlem: Mírova 563, 739 31 Řepiště 
IČO: 427 67 857 

za cenu nejvýše přípustnou 4.489.050,00 Kč bez DPH  

  
 

RM_VZ 4 
Veřejná zakázka “Snížení spotřeby energií v ZOO Ostrava”, poř. č. 
169/2014 
  
Usnesení číslo: 10496/RM1014/137 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zveřejnění předběžného oznámení k veřejné zakázce na realizaci stavby “Snížení spotřeby 
energií v ZOO Ostrava” dle ust. § 86 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů, a to v rozsahu dle předloženého návrhu 

  
 

RM_VZ 5 
Zrušení nadlimitní (významné) veřejné zakázky „Systém sdružených 
nákupů statutárního města Ostrava“ 
  
Usnesení číslo: 10497/RM1014/137 

(zn.předkl.) 
88 

  
Rada města 
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1) rozhodla 
   

o zrušení nadlimitní veřejné zakázky  “Systém sdruženého nákupu města Ostrava”, a to z 
důvodů uvedených v předloženém návrhu 
 

  
 

RM_VZ 6 
Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření Smlouvy o 
dílo a smlouvy příkazní pro stavbu „Rekonstrukce místní komunikace 
ul. Karla Svobody v Ostravě Plesné“ 
  
Usnesení číslo: 10498/RM1014/137 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření Smlouvy o dílo a smlouvy příkazní na 
vypracování aktualizace Plánu BOZP, technický dozor stavebníka a koordinátora BOZP pro 
stavbu “Rekonstrukce místní komunikace ul. Karla Svobody v Ostravě Plesné” se 
zhotovitelem, příkazníkem: 

CITY INVEST OSTRAVA, spol. s r.o. 

Sídlo: Tvorkovských 2016/17, 709 79 Ostrava - Mar. Hory 

IČ: 483 92 928 za cenu nejvýše přípustnou 276 000,- Kč bez DPH + DPH v zákonné výši dle 
přílohy č.1 předloženého materiálu 

  
 

RM_VZ 10 
Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o 
dílo a smlouvy příkazní pro stavbu “Revitalizace základní školy v 
Ostravě - Hošťálkovicích(PD+AD)” 
  
Usnesení číslo: 10499/RM1014/137 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 8691/RM1014/114 
  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo a smlouvy příkazní na 
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zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby “Revitalizace základní školy v 
Ostravě - Hošťálkovicích”, včetně výkonu občasného autorského dozoru po dobu realizace této 
stavby, se zhotovitelem: 

Ateliér Emmet, s.r.o. 

Sídlo: Otická 317/32, 746 01 Opava, IČO 277 89 594 

za cenu nejvýše přípustnou 51.050,- Kč bez DPH + DPH v zákonné výši dle přílohy č.1 
předloženého materiálu               

  
2) ukládá 
   

vedoucímu odboru investičního 
zabezpečit veškeré potřebné úkony vyplývající z bodu 1) tohoto usnesení 
 

  
 Vyřizuje: Ing. Dalibor Kanclíř, T: 15.08.2014
 vedoucí odboru investičního 
  

 
RM_VZ 11 
Veřejná zakázka “Areál Zábřeh - Rekonstrukce rozvodů NN a VO”, poř. 
č. 147/2014 
  
Usnesení číslo: 10500/RM1014/137 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby “Areál 
Zábřeh - Rekonstrukce rozvodů NN a VO” v městském obvodě Ostrava-Vítkovice, k.ú. Zábřeh 
- VŽ, a to v rozsahu dle předloženého návrhu se společností: 

ELZA-ELEKTRO, s.r.o. 
se sídlem: Výstavní 3132/14a, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory 
IČO: 25395521 

za cenu nejvýše přípustnou 1.003.839,- Kč bez DPH 
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RM_VZ 12 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce VO Ráčkova”, poř. č. 140/2014 
  
Usnesení číslo: 10501/RM1014/137 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na realizaci stavby 
“Rekonstrukce VO Ráčkova” v městském obvodě Ostrava - Radvanice a Bartovice a Městě 
Petřvald,  v rozsahu dle předloženého návrhu se společností: 

ELZA - ELEKTRO, s.r.o. 
se sídlem: Ostrava - Mariánské Hory, Výstavní 3132/14a 
IČO: 25395521 

za cenu nejvýše přípustnou 1.078.770,- Kč bez DPH 

  
 

RM_VZ 13 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce VO Dr. Martínka k Horní”, poř. č. 
142/2014 
  
Usnesení číslo: 10502/RM1014/137 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na realizaci stavby 
“Rekonstrukce VO Dr. Martínka k Horní” v městském obvodě Ostrava - Jih,  v rozsahu dle 
předloženého návrhu se společností: 

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

za cenu nejvýše přípustnou 3.113.213,80 Kč bez DPH 
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RM_VZ 14 
Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu - Rekonstrukce ul. 
Pustkovecké 
  
Usnesení číslo: 10503/RM1014/137 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
   

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření “Smlouvy o dílo a smlouvy příkazní” se 
společností HaskoningDHV CZ, spol. s r.o. se sídlem Sokolovská 100/94, 180 00 Praha 8, 
IČO: 45797170 za účelem zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení, 
prováděcí dokumentace, plán BOZP, zajištění autorského dozoru a inženýrské činnosti pro 
investiční akci “Rekonstrukce ul. Pustkovecké” a to za cenu nejvýše přípustnou 288 000,- Kč 
bez DPH dle přílohy č. 1 předloženého materiálu. 
 

  
 

RM_VZ 15 
Zadání veřejné zakázky “SSZ K Výškovická x Pavlovova - PD+IČ”, poř. 
č. 149/2014 
  
Usnesení číslo: 10504/RM1014/137 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na vypracování projektové 
dokumentace pro územní rozhodnutí včetně výkonu inženýrské činnosti v rámci stavby 
„Vybavení křižovatky č. 3030 Výškovická x Pavlovova SSZ“ s dodavatelem: 

Ostravské komunikace, a.s. 
Sídlo: Novoveská 1266/25, Ostrava-Mariánské Hory 
IČO:  25396544 

za cenu nejvýše přípustnou 476.100,- Kč bez DPH 
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RM_VZ 17 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Svinov”, poř.č. 
162/2014 
  
Usnesení číslo: 10505/RM1014/137 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zveřejnění předběžného oznámení dle ustanovení § 86 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na realizaci stavby “Rekonstrukce 
kanalizace a vodovodu Svinov” v k.ú. Svinov, obec Ostrava, v rozsahu dle předloženého 
návrhu 

  
 

RM_VZ 18 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce ČSOV Pašerových a kanalizace ul. 
Grmelova”, poř.č. 038/2014 
  
Usnesení číslo: 10506/RM1014/137 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 9551/RM1014/125 
k usnesení č. 10113/RM1014/133 
  
Rada města 
  
1) vylučuje 
  

z otevřeného řízení k veřejné zakázce na realizaci stavby “Rekonstrukce ČSOV Pašerových, 
kanalizace v ul. Grmelova” v k.ú. Ostrava - Mariánské Hory, obec Ostrava, z důvodů 
uvedených v předloženém návrhu, uchazeče, který předložil svou nabídku pod poř.č. 3: 

KR OSTRAVA a.s. 
se sídlem: Slívova 1946/7, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava 
IČO: 25890981 

  
2) 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 realizaci 
stavby “Rekonstrukce ČSOV Pašerových, kanalizace v ul. Grmelova” v k.ú. Ostrava -
Mariánské Hory, obec Ostrava s uchazečem, který předložil svou nabídku pod poř.č. 2: 
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TALPA - RPF, s.r.o. 
se sídlem: Holvekova 645/36, Kunčičky, 718 00 Ostrava 
IČO: 64615391 

za cenu nejvýše přípustnou 13.258.011,45 Kč bez DPH 

  
 

RM_VZ 19 
Veřejná zakázka “Organizace parkování vozidel u ZOO”, poř.č. 166/2014 
  
Usnesení číslo: 10507/RM1014/137 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zveřejnění předběžného oznámení k veřejné zakázce na realizaci stavby “Organizace 
parkování vozidel u ZOO” v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, dle ust. § 86 zákona č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu dle 
předloženého návrhu 

  
 

RM_VZ 22 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce odlehčovací stoky U Hrůbků”, poř.č. 
106/2014 
  
Usnesení číslo: 10508/RM1014/137 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

vyzvat k podání nabídek dodavatele v otevřeném řízení podle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na realizaci stavby ”Atletická hala 
Vítkovice, Rekonstrukce odlehčovací stoky U Hrůbků”  v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec 
Ostrava, v rozsahu dle předloženého návrhu 

  
2) jmenuje 
  

komisi pro otevírání obálek ve složení 

členové: 
1. Ing. Jiří Hrabina                      - náměstek primátora 
2. Ing. Eva Seborská                  - odbor legislativní a právní 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

Strana 59/152 

3. Mgr. Eva Balonová                 - odbor legislativní a právní 
4. Ing. Dalibor Kanclíř                 - odbor investiční 

náhradníci: 
1. Bc. Tomáš Sucharda              - náměstek primátora 
2. Ing. Aleš Horák                       - odbor legislativní a právní 
3. JUDr. Josef Kadlec                 - odbor legislativní a právní 
4. Ing. Zdeněk Frait                    - odbor investiční 

 

  
3) jmenuje 
  

hodnotící komisi a komisi pro posouzení kvalifikace ve složení 

členové: 
1. Ing. Jiří Hrabina                          - náměstek primátora 
2. Ing. Dalibor Madej                      - náměstek primátora 
3. Ing. Petr Konečný, MBA             - OVAK a.s.  
4. Ing. Dalibor Kanclíř                     - odbor investiční 
5. Mgr. Eva Balonová                     - odbor legislativní a právní 

náhradníci: 
1. Bc. Tomáš Sucharda                  - náměstek primátora 
2. Ing. František Kolařík                  - člen zastupitelstva města 
3. Ing. David Kutý, MBA                  - OVAK a.s.  
4. Ing. Zdeněk Frait                         - odbor investiční 
5. JUDr. Josef Kadlec                      - odbor legislativní a právní 

  
4) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, T: 30.11.2014
 vedoucí odboru legislativního a právního 
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5) zmocňuje 
  

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

  
 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, T: 30.11.2014
 vedoucí odboru legislativního a právního 
  

 
RM_VZ 23 
Veřejná zakázka “Vybavení křižovatky Martinovská, Provozní, 1. Čs. 
armádního sboru”, poř.č. 152/2014 
  
Usnesení číslo: 10509/RM1014/137 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zveřejnění předběžného oznámení dle ustanovení § 86 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na realizaci stavby “Vybavení 
křižovatky č. 4077 Martinovská-Provozní-1.čs.arm.sboru SSZ” v k.ú. Poruba - sever a 
Třebovice ve Slezsku, obec Ostrava, v rozsahu dle předloženého návrhu 

  
 

RM_VZ 24 
Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o 
dílo a smlouvy příkazní na vypracování projektové dokumentace a 
výkon inženýrské činnosti v rámci stavby “Revitalizace knihovny na 
ulici Podroužkova 1663/4, Ostrava-Poruba” 
  
Usnesení číslo: 10510/RM1014/137 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo a smlouvy příkazní na 
vypracování projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti stavby ”Revitalizace 
knihovny na ulici Podroužkova 1663/4, Ostrava-Poruba” mezi objednatelem (příkazcem): 
statutární město Ostrava 
Prokešovo náměstí 8, 729 30  Ostrava 
IČO: 00845451 
a 
zhotovitelem (příkazníkem): 
PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o. 
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se sídlem Opavská 6230/29A, Poruba, 708 00  Ostrava 
IČO: 27787443 
v celkové výši plnění 185.000,-- Kč bez DPH 
dle přílohy č.1 předloženého materiálu  

  
 

RM_VZ 25 
Zadání veřejné zakázky “Rekonstrukce budovy Nové radnice - severní 
dvůr”, poř.č. 134/2014 
  
Usnesení číslo: 10511/RM1014/137 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na realizaci stavby 
“Rekonstrukce budovy Nové Radnice - severní dvůr” v rozsahu dle předloženého návrhu s 
uchazečem: 

Stavos Stavba a.s. 
se sídlem: U Studia 3189/35, 700 30 Ostrava - Zábřeh 
IČO: 44739494 

za cenu nejvýše přípustnou 3.429.326,33 Kč bez DPH 

  
 

RM_VZ 26 
Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření Smlouvy o 
dílo a smlouvy příkazní na zpracování “Projektové dokumentace pro 
náhradní výsadbu stromů v k.ú. Zábřeh - VŽ, obec Ostrava (PD+AD)” 
  
Usnesení číslo: 10512/RM1014/137 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření Smlouvy o dílo a smlouvy příkazní na 
zpracování “Projektové dokumentace pro náhradní výsadbu v k.ú. Zábřeh - VŽ, obec Ostrava 
(PD+AD” se zhotovitelem (příkazníkem): 
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Ing. Magda Cigánková Fialová, se sídlem Sokolská 447/41, 702 00 Ostrava, IČO: 69221189 

za cenu nejvýše přípustnou 94.000,00 Kč bez DPH dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_VZ 27 
Veřejná zakázka “Víceúčelové hřiště Sirotčí”, poř.č. 69/2014 
  
Usnesení číslo: 10513/RM1014/137 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 9616/RM1014/126 
k usnesení č. 9924/RM1014/131 
k usnesení č. 2495/ZM1014/32 
  
Rada města 
  
1) zrušuje 
  

dle ustanovení § 84 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů, otevřené řízení na realizaci stavby “Víceúčelové hřiště Sirotčí” z důvodu
uvedeného v předloženém návrhu 

  
 

RM_VZ 28 
Veřejná zakázka „Oprava vodovodu ul. Na Svobodě”, poř. č. 156/2014 
  
Usnesení číslo: 10514/RM1014/137 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby 
„Oprava vodovodu ul. Na Svobodě” v Ostravě-Martinově, a to v rozsahu dle předloženého 
návrhu se společností: 

TALPA-RPF, s.r.o. 
se sídlem: Holvekova 645/36, 718 00 Ostrava-Kunčičky 
IČO: 64615391 

za cenu nejvýše přípustnou 2.747.896,- Kč bez DPH 
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RM_VZ 30 
Veřejná zakázka “Demolice objektů ve sportovním areálu Polanka nad 
Odrou”, poř.č. 173/2014 
  
Usnesení číslo: 10515/RM1014/137 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na demolici objektu 
házenkářských šaten včetně odstranění dvou antukových hřišť, malého asfaltového hřiště a 
zpevněných ploch na pozemcích parcelní číslo 861 a 862 v k.ú. Polanka nad Odrou, obec 
Ostrava s dodavatelem: 

STABA - SERVIS spol. s.r.o. 
Sídlo: Stanislavského 355, 721 00 Ostrava - Svinov 
IČ: 603 21 211  

za cenu nejvýše přípustnou 888.930,- Kč bez DPH 

  
 

RM_VZ 31 
Veřejná zakázka “Kanalizace Michálkovice”, poř.č. 99/2014 
  
Usnesení číslo: 10516/RM1014/137 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 10005/RM1014/132 
k usnesení č. 10276/RM1014/135 
k usnesení č. 2615/ZM1014/33 
  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

změnu zadávací dokumentace k veřejné zakázce na realizaci stavby “Kanalizace 
Michálkovice” v rozsahu dle předloženého návrhu 
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RM_VZ 32 
Zadání veřejné zakázky “Ostravské muzeum - depozitář”, poř.č. 
116/2014 
  
Usnesení číslo: 10517/RM1014/137 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 10268/RM1014/135 
  
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 realizaci 
stavby “Ostravské muzeum - depozitář” v rozsahu dle předloženého návrhu s uchazečem, který 
předložil svou nabídku pod poř. č. 2: 

SV UNIPS s.r.o. 
se sídlem: Bílovecká 106/9, 721 00 Ostrava - Svinov 
IČ: 48391204 

za cenu nejvýše přípustnou 7.482.118,17 Kč bez DPH 

  
 

RM_VZ 33 
Veřejná zakázka “Snížení spotřeby energie v ZOO Ostrava (DPS+AD)”, 
poř. č. 127/2014 
  
Usnesení číslo: 10518/RM1014/137 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo  na vypracování 
projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru po dobu realizace 
stavby “Snížení spotřeby energie v ZOO Ostrava” v Ostravě-Slezské Ostravě, a to v rozsahu 
dle předloženého návrhu se společností: 

MARPO s.r.o.  
se sídlem: 28. října 66/201, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory 
IČO: 41033078 

za cenu nejvýše přípustnou 695.000,- Kč bez DPH 
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RM_VZ 35 
Veřejná zakázka “Doplnění VO u dolu Heřmanice”, poř. č. 151/2014 
  
Usnesení číslo: 10519/RM1014/137 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o výběru nejvhodnější nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na realizaci stavby 
“Doplnění VO u dolu Heřmanice” v městském obvodu Slezská Ostrava v rozsahu dle 
předloženého návrhu za podmínky rozhodnutí zastupitelstva města o uzavření smlouvy dle 
bodu 2) tohoto usnesení se společností: 

ELSPOL spol. s r.o. 
se sídlem: Mírová 563, 739 32 Řepiště 
IČO: 42767857 

za cenu nejvýše přípustnou 249 974,- bez DPH 

  
2) doporučuje 
   

zastupitelstvu města 
rozhodnout o uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby “Doplnění VO u dolu Heřmanice” v 
rozsahu dle přílohy č. 1) předloženého materiálu 
 

  
3) ukládá 
   

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

  
 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, T: 10.09.2014
 vedoucí odboru legislativního a právního 
  

 
RM_M 49 
Návrh na souhlas s umístěním stavby “Prodloužení odstavného pruhu a 
sjezd na komunikaci z parkoviště v rámci akce “Zvýšení bezpečnosti 
pohybu vozidel na ul. Chemické - SO 001 odstavný pruh” na pozemku 
p.p.č. 768/3 v k. ú. Mariánské Hory, ul. Chemická, pro společnost 
BorsodChem MCHZ, s.r.o. 
  

(zn.předkl.) 
08 
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Usnesení číslo: 10521/RM1014/137 
  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

pro účely územního řízení 

- s umístěním stavby “Prodloužení odstavného pruhu a sjezd na komunikaci z parkoviště v 
rámci akce “Zvýšení bezpečnosti pohybu vozidel na ul. Chemické - SO 001 odstavný pruh” na 
části pozemku p.p.č. 768/3 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, který je ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy, a to té části, která je zaměřena geometrickým plánem č. 2003-
86/2014 a označena jako pozemek p.p.č. 768/11 o výměře 143 m2, dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu 

pro investora: 
BorsodChem MCHZ, s.r.o. 
se sídlem Chemická 1/2039, 709 03  Ostrava-Mariánské Hory 
IČO 26019388 

  
 

RM_M 50 
Návrh na souhlasy se vstupem na pozemky ve vlastnictví statutárního 
města Ostravy za účelem provedení kontrolního atmogeochemického 
průzkumu a případného měření dynamiky výstupů důlních plynů na 
povrch pro Green Gas DPB, a.s. a pro UNIGEO a.s. 
  
Usnesení číslo: 10522/RM1014/137 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

se vstupem na pozemky ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

p.č.st. 991 - zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr, 
p.p.č. 97/3 - zahrada, 
p.p.č. 228/1 - zahrada, 
p.p.č. 231/1 - zahrada, 
p.p.č. 234/3 - zahrada, 
p.p.č. 234/4 - ostatní plocha jiná plocha, 
p.p.č. 280/1 - ostatní plocha, neplodná půda, 
p.p.č. 562/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p.p.č. 562/4 - ostatní plocha, jiná plocha, 
p.p.č. 894/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

Strana 67/152 

p.p.č. 894/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p.p.č. 907/15 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p.p.č. 907/17 - ostatní plocha, zeleň, 
p.p.č. 907/18 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p.p.č. 907/19 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p.p.č. 907/20 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p.p.č. 907/21 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p.p.č. 907/33 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p.p.č. 907/42 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p.p.č. 907/43 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p.p.č. 908/2 - ostatní plocha, neplodná půda, 
p.p.č. 908/10 - ostatní plocha, neplodná půda, 
p.p.č. 995/6 - zahrada, 
p.p.č. 1023/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p.p.č. 1023/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p.p.č. 1034 - ostatní plocha, jiná plocha, 
p.č.st. 523 - zastavěná plocha a nádvoří, 
p.p.č. 537/5 - zahrada, 
p.č.st. 258 - zastavěná plocha a nádvoří, 
p.č.st. 343/1 - zastavěná plocha a nádvoří, 
p.č.st. 343/2 - zastavěná plocha a nádvoří, 
v k.ú. Přívoz, obec Ostrava, 

za účelem provedení kontrolního atmogeochemického průzkumu a případného měření 
dynamiky výstupů důlních plynů na povrch v rámci projektu 35 “Komplexní řešení 
problematiky metanu ve vazbě na stará důlní díla v Moravskoslezském kraji” pro: 

Green Gas, DPB, a.s. 
se sídlem Paskov, Rudé armády 637, okres Frýdek-Místek, PSČ 739 21 
IČO 00494356 

  
2) souhlasí 
  

se vstupem na pozemky ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 3242 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc. č. 3265/12 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc. č. 3266/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc. č. 3267/36 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
v k.ú. Radvanice, obec Ostrava, 

za účelem provedení kontrolního atmogeochemického průzkumu a případného měření 
dynamiky výstupů důlních plynů na povrch v rámci projektu 35 “Komplexní řešení 
problematiky metanu ve vazbě na stará důlní díla v Moravskoslezském kraji” pro: 
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UNIGEO a.s. 
se sídlem Místecká 329/528, Hrabová, 720 00 Ostrava  
IČO 45192260 

  
 

RM_M 51 
Návrh na souhlas s umístěním stavebních objektů do pozemků ve 
vlastnictví statutárního města Ostravy pro investora Areál Výstavní, 
s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 10523/RM1014/137 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s umístěním stavebních objektů do pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostravy, a to: 

SO 03 - vodovodní přípojka, SO 04 - přípojka jednotné kanalizace, SO 10.4 - chodník, 
do pozemku  

parc.č. 2643/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace 
v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

SO 06 – přípojka VN, 
do pozemků 

parc.č. 2643/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace 
v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 
p. p. č. 1104 – ostatní plocha, ostatní komunikace 
v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, 

pro investora: 

Areál Výstavní, s.r.o. 
se sídlem Vratimov, Mourova 1131, PSČ 739 32 
IČO 278 42 631, 

v rámci stavby “Víceúčelová hala s administrativní částí Ostrava – Výstavní” dle přílohy č. 1/2 
předloženého materiálu 
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RM_M 52 
Návrh na souhlas s napojením komunikace do pozemku ve vlastnictví 
SMO v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, pro fyzické osoby, a návrh 
na souhlas se studií proveditelnosti pro Lesy České republiky, státní 
podnik 
  
Usnesení číslo: 10524/RM1014/137 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

se studií proveditelnosti v rámci realizace záměru stavby “Bělský potok v km 0,000 - 0,800” na 
části pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 2249 - lesní pozemek, 
k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava, pro: 

Lesy České republiky, státní podnik 
se sídlem Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové 
IČO 421 96 451 

  
2) souhlasí 
  

pro územní řízení 

- s napojením komunikace do části pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

p.p.č. 153/41 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, pro: 

Manželé 
xxxxxxx xxxxx, rok narození xxxx 
Ing. xxxxx xxxxx , rok narození xxxx 
oba bytem xxxxxx xxx/x, xxxxxx - xxxxxxx xxxx, PSČ xxx xx 

v rámci stavby “Sjezd na ul. Emila Filly z pozemku č. 150/18, k.ú. Mariánské Hory” 
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RM_M 53 
Návrh na souhlas s umístěním podzemní přípojky NN 0,4 kV a 
rozpojovacího pilíře 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: 10525/RM1014/137 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

pro účely územního souhlasu a ohlášení stavby s umístěním a provedením podzemní přípojky 
2x NN 0,4 kV a 1 ks rozpojovacího pilíře na pozemku ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy: 

p.p.č. 907/18 - ostatní plocha, ostatní komunikace 
v k.ú. Přívoz, 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, Hlučínská, V-PODLAHY, NNk”  

  
2) rozhodla 
  

na straně vlastníka níže uvedeného pozemku uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene - služebnosti dle přílohy č.3 předloženého materiálu, k pozemku ve 
vlastnictví statutárního města Ostravy: 

p.p.č. 907/18 - ostatní plocha, ostatní komunikace 
v k.ú. Přívoz, obec Ostrava,  

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

ČEZ Distribuce, a.s. 
se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 
IČO 247 29 035 
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za účelem zřízení a provozování podzemní přípojky 2x NN 0,4 kV a 1 ks rozpojovacího pilíře, 
na dobu časově neomezenou za dohodnutou jednorázovou úplatu: 
- ve výši 600,- Kč za každý i započatý metr délky podzemní přípojky 2x NN 0,4 kV + DPH v 
zákonné výši, nejméně však 1500,- Kč + DPH v zákonné výši, 
- ve výši 270,- Kč + DPH v zákonné výši za každý i započatý m2 plochy zatížené služebností 
vybudováním 1 ks rozpojovacího pilíře, nejméně však 1500,- Kč + DPH v zákonné výši 
dle zásad schválených usnesením RM č. 5309/RM1014/68 ze dne 4.9.2012  

  
 

RM_M 54 
Návrh na souhlas s umístěním podzemního elektrického vedení NN, 
podzemní přípojky NN a zařízení NN, podzemních přípojek VN včetně 
rozvaděče, přeložek podzemního vedení VN k pozemkům ve vlastnictví 
SMO a uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-
služebnosti pro ČEZ Distribuce, a.s. 
  
Usnesení číslo: 10526/RM1014/137 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

pro účely územního souhlasu a ohlášení stavby s umístěním a provedením podzemního 
elektrického vedení NN 0,4 kV, 1 ks sloupu, 1 ks pojistkové skříně a 5 ks přípojných skříní na 
pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc.č. 2393/2 - orná půda 
v k.ú. Poruba-sever, 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, Landecký, 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. 2393/2 - orná půda  
v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava,  
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budoucí služebnost je vyznačena pro účely smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene - služebnosti v situačním plánu a její rozsah bude ve smlouvě o zřízení věcného 
břemene - služebnosti vymezen geometrickým plánem, s budoucím oprávněným: 

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

za účelem zřízení a provozování podzemního elektrického vedení NN 0,4kV, 1 ks sloupu, 1 ks 
pojistkové skříně a 5 ks přípojných skříní v části pozemku parc.č. 2393/2 v k.ú. Poruba-sever, 
obec Ostrava, na dobu časově neomezenou za dohodnutou jednorázovou úplatu: 
- ve výši 200,- Kč a 500,- Kč za každý i započatý metr délky podzemního elektrického vedení 
NN 0,4 kV + DPH v zákonné výši, nejméně však 1500,- Kč + DPH v zákonné výši v části 
pozemku parc.č. 2393/2 - orná půda v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava, v souladu s územní 
informací cenové mapy č. 14 platné od 1.1.2014, která je nedílnou součástí smlouvy, 
- ve výši 270,- Kč + DPH v zákonné výši za každý i započatý m2 plochy zatížené služebností 
vybudováním 1 ks sloupu, 1 ks pojistkové skříně a 5 ks přípojných skříní v části pozemku 
parc.č. 2393/2 - orná půda v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava, nejméně však 1500,- Kč + DPH 
v zákonné výši za každou přípojnou skříň, každou pojistkovou skříň a sloup, 
dle zásad schválených usnesením RM č. 5309/RM1014/68 ze dne 4.9.2012 

  
3) souhlasí 
  

pro účely územního souhlasu a ohlášení stavby s umístěním a provedením podzemní přípojky 
NN 0,4 kV a 1 ks pojistkové skříně na pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

p.p.č. 894/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace 
v k.ú. Přívoz, 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, 894/1 SMO, přípojka NNk”  

  
4) rozhodla 
  

na straně vlastníka níže uvedeného pozemku uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene - služebnosti dle přílohy č.6 předloženého materiálu, k pozemku ve 
vlastnictví statutárního města Ostravy: 
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p.p.č. 894/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace  
v k.ú. Přívoz, obec Ostrava,  

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

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

za účelem zřízení a provozování podzemní přípojky NN 0,4 kV a 1 ks pojistkové skříně na 
části pozemku p.p.č. 894/1 v k.ú. Přívoz, obec Ostrava, na dobu časově neomezenou za 
dohodnutou jednorázovou úplatu: 
- ve výši 500,- Kč za každý i započatý metr délky podzemní přípojky NN 0,4 kV + DPH v 
zákonné výši, nejméně však 1500,- Kč + DPH v zákonné výši, 
- ve výši 270,- Kč + DPH v zákonné výši za každý i započatý m2 plochy zatížené služebností 
vybudováním 1 ks pojistkové skříně, nejméně však 1500,- Kč + DPH v zákonné výši, 
dle zásad schválených usnesením RM č. 5309/RM1014/68 ze dne 4.9.2012 

  
5) souhlasí 
  

pro účely územního souhlasu a ohlášení stavby s umístěním a provedením podzemní 
kabelové přípojky 2x VN 22 kV v pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

p.p.č. 950/84 - ostatní plocha, zeleň 
v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, pro:  
  
ČEZ Distribuce, a.s. 
se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 
IČO 247 29 035 

v rámci stavby “Ostrava, Petruškova, VNk+RVN pro TS SMOv”  

  
6) rozhodla 
  

na straně vlastníka níže uvedeného pozemku uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene - služebnosti dle přílohy č.9 předloženého materiálu, k pozemku ve 
vlastnictví statutárního města Ostravy: 
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p.p.č. 950/84 - ostatní plocha, zeleň  
v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava,  

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

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

za účelem zřízení a provozování podzemní kabelové přípojky 2x VN 22 kV v části pozemku 
p.p.č. 950/84 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, na dobu časově neomezenou za 
dohodnutou jednorázovou úplatu: 
- ve výši 600,- Kč za každý i započatý metr délky podzemní kabelové přípojky 2x VN 22 kV + 
DPH v zákonné výši, nejméně však 1500,- Kč + DPH v zákonné výši, 
dle zásad schválených usnesením RM č. 5309/RM1014/68 ze dne 4.9.2012 

  
7) souhlasí 
  

pro účely územního souhlasu a ohlášení stavby s umístěním a provedením přeložek 
podzemního kabelového vedení 4x VN 22 kV a podzemního kabelového vedení VN 22 kV 
v pozemcích ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc.č. 276/1 - ostatní plocha, jiná plocha, 
parc.č. 276/9 - ostatní plocha, jiná plocha, 
parc.č. 3589/9 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc.č. 4246/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace 
v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, pro:  
  
ČEZ Distribuce, a.s. 
se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 
IČO  247 29 035 

v rámci staveb “Ostrava, Těžařská, přeložka 4x VNk MULTIVESTE” a “Ostrava, Těžařská,
přeložka VN 2067 MULTI VESTE”  

  
8) rozhodla 
  

na straně vlastníka níže uvedených pozemků uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene - služebnosti dle přílohy č.12 předloženého materiálu, k pozemkům ve 
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vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc.č. 276/1 - ostatní plocha, jiná plocha, 
parc.č. 276/9 - ostatní plocha, jiná plocha, 
parc.č. 3589/9 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc.č. 4246/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace  
v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava,  

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

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

za účelem zřízení a provozování podzemního kabelového vedení 4x VN 22 kV v částech 
pozemků parc.č. 276/1 a parc.č. 3589/9 v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava a podzemního 
kabelového vedení VN 22 kV v částech pozemků parc.č. 276/9 a parc.č. 4246/3 v k.ú. 
Moravská Ostrava, obec Ostrava, na dobu časově neomezenou za dohodnutou jednorázovou 
úplatu: 
- ve výši 1.650,- Kč za každý i započatý metr délky podzemního kabelového vedení 4x VN 22 
kV + DPH v zákonné výši v části pozemku parc.č. 3589/9 v k.ú. Moravská Ostrava, obec 
Ostrava, 
- ve výši 750,- Kč za každý i započatý metr délky podzemního kabelového vedení 4x VN 22 
kV + DPH v zákonné výši v části pozemku parc.č. 276/1 v k.ú. Moravská Ostrava, obec 
Ostrava, 
- ve výši 500,- Kč za každý i započatý metr délky podzemního kabelového vedení VN 22 kV + 
DPH v zákonné výši v částech pozemků parc.č. 276/9 a parc.č. 4246/3 v k.ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava, nejméně však 1500,- Kč + DPH v zákonné výši, 
dle zásad schválených usnesením RM č. 5309/RM1014/68 ze dne 4.9.2012   

  
9) souhlasí 
  

pro účely územního souhlasu a ohlášení stavby s umístěním a provedením podzemní elektrické 
přípojky 2x VN 22 kV a 1 ks rozvaděče VN na pozemku ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy: 

p.p.č. 460/1 - ostatní plocha, manipulační plocha 
v k.ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, pro:  
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ČEZ Distribuce, a.s. 
se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 
IČO 247 29 035 

v rámci stavby “Ostrava, Syllabova, RVN a VN 2060 TS Ostravská univerzita LF”  

  
10) rozhodla 
  

na straně vlastníka níže uvedeného pozemku uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene - služebnosti dle přílohy č. 15 předloženého materiálu, k pozemku ve 
vlastnictví statutárního města Ostravy: 

p.p.č. 460/1 - ostatní plocha, manipulační plocha  
v k.ú. Zábřeh -VŽ, obec Ostrava,  

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

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

za účelem zřízení a provozování podzemní elektrické přípojky 2x VN 22 kV a 1 ks rozvaděče 
VN na  pozemku p.p.č. 460/1 v k.ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, na dobu časově neomezenou za 
dohodnutou jednorázovou úplatu: 
- ve výši 600,- Kč za každý i započatý metr délky podzemní elektrické přípojky 2x VN 22 kV 
+ DPH v zákonné výši, nejméně však 1500,- Kč + DPH v zákonné výši, 
- ve výši 270,- Kč + DPH v zákonné výši za každý i započatý m2 plochy zatížené služebností 
vybudováním 1 ks rozvaděče VN, nejméně však 1500,- Kč + DPH v zákonné výši, 
dle zásad schválených usnesením RM č. 5309/RM1014/68 ze dne 4.9.2012   

  
 

RM_M 55 
Návrh na zřízení služebnosti a uzavření smlouvy o zřízení služebnosti s 
oprávněným paní V.N. 
  
Usnesení číslo: 10527/RM1014/137 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
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1) rozhodla 
  

na straně vlastníka níže uvedeného pozemku zřídit služebnost a uzavřít smlouvu o zřízení 
služebnosti dle přílohy č. 2 předloženého materiálu k pozemku ve vlastnictví statutárního 
města Ostravy: 

parc. č. 3266/1 - ostatní plocha, silnice 
v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, s oprávněným: 

xxxx xxxxxxxx, rok narození xxxx 
bydliště xxxxxxx xxx/xx, xxx xx xxxxxxx - xxxxxxxxx, 

za účelem zřízení a provozování vodovodní přípojky v uvedeném pozemku v rozsahu daném 
geometrickým plánem č. 2031-18/2014 ze dne 22.4.2014, provádění údržby, opravy, 
rekonstrukce vodovodní přípojky, na dobu časově neomezenou a za celkovou jednorázovou 
úplatu ve výši 1.815,-Kč včetně 21% DPH 

  
 

RM_M 56 
Návrh na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti k pozemku ve 
vlastnictví statutárního města Ostravy pro Ředitelství silnic a dálnic ČR 
  
Usnesení číslo: 10528/RM1014/137 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

na straně vlastníka níže uvedeného pozemku zřídit služebnost a uzavřít smlouvu o zřízení 
služebnosti dle přílohy č.3 předloženého materiálu, k části pozemku ve vlastnictví statutárního 
města Ostravy: 

parc.č. 2950/8 - ostatní plocha, silnice 
v k.ú. Poruba, obec Ostrava, s oprávněným:  

Ředitelství silnic a dálnic ČR 
se sídlem 145 05  Praha 4, Na Pankráci 546/56 
IČO  65993390 

za účelem zřízení, provozování a udržování vedení napájení portálů, v rozsahu daném 
geometrickým plánem č. 2749-433.1-120/2013 ze dne 11.12.2013, na dobu časově 
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neomezenou za jednorázovou úplatu ve výši 23.670,- Kč včetně 21% DPH dle znaleckého 
posudku č. 1604-190/2014 ze dne 15.4.2014 

  
 

RM_M 57 
Návrh na zřízení věcného břemene - služebnosti a uzavření smluv o 
zřízení věcného břemene - služebnosti k pozemkům ve vlastnictví SMO 
v k.ú. Vítkovice, Nová Ves u Ostravy, Zábřeh nad Odrou pro 
oprávněného ČEZ Distribuce, a.s. 
  
Usnesení číslo: 10529/RM1014/137 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

na straně vlastníka níže uvedeného pozemku zřídit věcné břemeno - služebnost a 
uzavřít  smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti dle přílohy č.3 předloženého 
materiálu, k části pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc.č. 1335/28 - ostatní plocha, ostatní komunikace 
v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava, s oprávněným: 

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

za účelem zřízení a provozování podzemního kabelového vedení 5x NN a podzemního 
kabelového vedení 3x VN v rozsahu daném geometrickým plánem č. 2116-178b/2013 ze dne 
8.1.2014, na dobu časově neomezenou, za jednorázovou úplatu v celkové výši 27.467,- Kč 
včetně 21% DPH  

  
2) rozhodla 
  

na straně vlastníka níže uvedeného pozemku zřídit věcné břemeno - služebnost a 
uzavřít  smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti dle přílohy č.6 předloženého 
materiálu, k části pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

p.p.č. 168/35 - ostatní plocha, manipulační plocha 
v k.ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava, s oprávněným: 
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ČEZ Distribuce, a.s. 
se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 
IČO  247 29 035 

za účelem zřízení a provozování podzemní kabelové přípojky NN v rozsahu daném 
geometrickým plánem č. 779-882/2012 ze dne 12.5.2014, na dobu časově neomezenou, za 
jednorázovou úplatu v celkové výši 2.904,- Kč včetně 21% DPH 

  
3) rozhodla 
  

na straně vlastníka níže uvedených pozemků zřídit věcné břemeno - služebnost a 
uzavřít  smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti dle přílohy č.9 předloženého 
materiálu, k částem pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

p.p.č. 612/18 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p.p.č. 1079/1 - ostatní plocha, silnice 
v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, s oprávněným: 

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

za účelem zřízení a provozování podzemního kabelového vedení VN a NN v pozemcích p.p.č. 
612/18 a p.p.č. 1079/1 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava a 1 ks sloupu NN na pozemku 
p.p.č. 612/18 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava v rozsahu daném geometrickým plánem č. 
2998-524/2013 ze dne 25.4.2014, na dobu časově neomezenou, za jednorázovou úplatu v 
celkové výši 121,- Kč včetně 21% DPH  

  
 

RM_M 58 
Návrh na zřízení věcného břemene - služebnosti a uzavření smluv o 
zřízení věcného břemene - služebnosti k pozemkům ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy pro oprávněného ČEZ Distribuce, a.s. 
  
Usnesení číslo: 10530/RM1014/137 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

na straně vlastníka níže uvedeného pozemku zřídit věcné břemeno - služebnost a 
uzavřít  smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti dle přílohy č.3 předloženého 
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materiálu, k části pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc.č. 3982/1 - ostatní plocha, zeleň 
v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava, s oprávněným: 

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

za účelem zřízení a provozování podzemní kabelové přípojky NN 0,4 kV v rozsahu daném 
geometrickým plánem č. 2755-763/2012, 5520-763/2012 ze dne 13.11.2013, na dobu časově 
neomezenou, za jednorázovou úplatu v celkové výši 2.178,- Kč včetně 21% DPH  

  
2) rozhodla 
  

na straně vlastníka níže uvedeného pozemku zřídit věcné břemeno - služebnost a 
uzavřít  smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti dle přílohy č.6 předloženého 
materiálu, k části pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc.č. 142 - ostatní plocha, ostatní komunikace 
v k.ú. Bartovice, obec Ostrava, s oprávněným: 

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

za účelem zřízení a provozování podzemní kabelové přípojky NN 0,4 kV v rozsahu daném 
geometrickým plánem č. 1837-994/2012 ze dne 17.12.2013, na dobu časově neomezenou, za 
jednorázovou úplatu v celkové výši 1.815,- Kč včetně 21% DPH  

  
3) rozhodla 
  

na straně vlastníka níže uvedeného pozemku zřídit věcné břemeno - služebnost a 
uzavřít  smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti dle přílohy č.9 předloženého 
materiálu, k části pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc.č. 2953/14 - ostatní plocha, jiná plocha 
v k.ú. Poruba, obec Ostrava, s oprávněným: 
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ČEZ Distribuce, a.s. 
se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 
IČO  247 29 035 

za účelem zřízení a provozování podzemní kabelové přípojky 2x NN 0,4 kV v rozsahu daném 
geometrickým plánem č. 2621-766/2012 ze dne 1.10.2013, na dobu časově neomezenou, za 
jednorázovou úplatu v celkové výši 1.815,- Kč včetně 21% DPH  

  
4) rozhodla 
  

na straně vlastníka níže uvedených pozemků zřídit věcné břemeno - služebnost a 
uzavřít  smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti dle přílohy č.12 předloženého 
materiálu, k částem pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc.č. 213/4 - ostatní plocha, jiná plocha, 
parc.č. 213/23 - ostatní plocha, jiná plocha, 
parc.č. 214/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace  
v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, s oprávněným: 

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

za účelem zřízení a provozování podzemní kabelové přípojky 2x NN 0,4 kV a přípojkového 
pilíře v rozsahu daném geometrickým plánem č. 4639-580/2014 ze dne 30.4.2014, na dobu 
časově neomezenou, za jednorázovou úplatu v celkové výši 58.008,- Kč včetně 21% DPH  

  
5) rozhodla 
  

na straně vlastníka níže uvedených pozemků zřídit věcné břemeno - služebnost a 
uzavřít  smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti dle přílohy č.15 předloženého 
materiálu, k částem pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

p.p.č. 736/3 - ostatní plocha, zeleň, 
p.p.č. 736/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p.p.č. 736/22 - ostatní plocha, jiná plocha, 
p.p.č. 736/23 - ostatní plocha, jiná plocha, 
p.p.č. 799/6 - ostatní plocha, jiná plocha  
v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, s oprávněným: 
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ČEZ Distribuce, a.s. 
se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 
IČO  247 29 035 

za účelem zřízení a provozování podzemního kabelového vedení VN 22 kV včetně chrániček v 
rozsahu daném geometrickým plánem č. 2840-142/2011 ze dne 14.11.2011, na dobu časově 
neomezenou, za jednorázovou úplatu v celkové výši 13.310,- Kč včetně 21% DPH  

  
 

RM_M 59 
Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Zábřeh nad Odrou a 
k.ú. Radvanice, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 10531/RM1014/137 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města rozhodnout o záměru města prodat pozemek p.č.st. 3487/4, k.ú. Zábřeh 
nad Odrou, obec Ostrava, svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih, jehož součástí je stavba bez 
čp/če, jiná st. 

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

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města rozhodnout o záměru města prodat část pozemku parc.č. 867/2, o výměře 
566 m2, k.ú. Radvanice, obec Ostrava, svěřený městskému obvodu Radvanice a Bartovice - dle 
přílohy č. 2/2 předloženého materiálu 

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

  
3) ukládá 
  

náměstkovi primátora Ing. Jiřímu Hrabinovi 

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

  
 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 10.09.2014
 vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 60 
Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k. ú. Nová Ves u Ostravy, 
lokalita ulice Na Lánech, a v k. ú. Mariánské Hory, lokalita ulice Oběžná, 
a neprodat nemovitou věc v k. ú. Přívoz, lokalita ulice Podkovářská, 
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 10532/RM1014/137 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města  
rozhodnout o záměru města prodat 
pozemek p.p.č. 141/263 o výměře 52 m2, který vznikne oddělením z původního pozemku p.p.č. 
141/79 

a to na základě geometrického plánu pro rozdělení pozemků č. 825-18/2014 ze dne 24.3.2014 
vše v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava, 
svěřeno městskému obvodu Nová Ves  
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města  
rozhodnout o záměru města prodat 
- pozemek p.p.č. 108/3 o výměře 105 m2, který vznikne oddělením z původního pozemku 
p.p.č. 108/1 
  svěřeno městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky 
- pozemek p.p.č. 110/30 o výměře 29 m2, který vznikne oddělením z původního pozemku 
p.p.č. 110/1 
- pozemek p.p.č. 110/29 o výměře 89 m2, který vznikne oddělením z původního pozemku 
p.p.č. 110/10 
  oba nesvěřeno městskému obvodu 
a to na základě geometrického plánu pro rozdělení pozemků č. 1999-601/2014 ze dne 
20.5.2014 
vše v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, včetně stavby komunikace na těchto částech 
umístěných 
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 
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3) doporučuje 
  

zastupitelstvu města, 
vyhradit si právo rozhodnout o prodeji pozemku p.p.č. 108/3 o výměře 105 m2, který vznikne
oddělením z původního pozemku p.p.č. 108/1, a to dle geometrického plánu č. 1999-601/2014 
ze dne 20.5.2014, v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, svěřeno městskému obvodu 
Mariánské Hory a Hulváky, dle bodu 2) tohoto usnesení v souladu s čl. 7, odst. 3b) Obecně 
závazné vyhlášky č. 14/2013, Statutu města Ostravy 

  
4) doporučuje 
  

zastupitelstvu města  
rozhodnout, že město nemá záměr prodat 
pozemek p.p.č. 895/5 o výměře 34 m2, který vznikne oddělením z původního pozemku 
p.p.č. 895/1 

a to na základě geometrického plánu pro rozdělení pozemků č. 1727-301/2013 ze dne 
7.11.2013  
v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, 
svěřeno městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz  

 

  
5) ukládá 
   

náměstkovi primátora Ing. Jiřímu Hrabinovi 
předložit návrhy dle bodů 1) až 4) tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 
 

  
 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 10.09.2014
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 61 
Návrh koupit pozemek parc.č. 17/4, k.ú. Bartovice, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 10533/RM1014/137 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města rozhodnout koupit pozemek parc.č. 17/4, k.ú. Bartovice, obec Ostrava, od 
podílových spoluvlastníků: 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

Strana 85/152 

- xxx xxxxxxxx, rok narození xxxx, bydliště xx xxxxxxxx xxx/xx, xxx xx xxxxxx-xxxxxxx
(spoluvlastnický podíl ve výši 1/6) 
- Jxxxxxxx xxxxxxx, rok narození xxxx, bydliště xxxxxx č.p. xx, xxx xx xxxxxxx
(spoluvlastnický podíl ve výši 1/6) 
- xxxxxx xxxxxxx, rok narození xxxx, bydliště xxxxxx xxxx/xx, xxxxxxx, xxx xx xxxxxx
(spoluvlastnický podíl ve výši 1/6) 
- Ing. xxxxxxx xxxxxx, rok narození xxxx, bydliště xxxxxxx xxx/xx, xxx xx xxxxxx-xxxxx
(spoluvlastnický podíl ve výši 1/6) 
- xxxxxxxx xxxxxx, rok narození xxxx, bydliště xx xxxxxxx xxx/xx, xxx xx xxxxxx-xxxxxx
(spoluvlastnický podíl ve výši 1/3) 

za cenu obvyklou celkem 616.000,-Kč 

a dále doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

vyhradit si rozhodnutí označit pozemek uvedený v bodu 1) tohoto usnesení jakožto majetek 
svěřený městskému obvodu Radvanice a Bartovice dle ust. čl. 9 odst. 1 písm. b) OZV č. 
14/2013, Statut města Ostravy, ve  znění pozdějších změn a doplňků, za podmínky, že 
statutární město Ostrava nabude pozemek uvedený v bodu 1) tohoto usnesení do svého 
vlastnictví 

 

  
3) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

označit pozemek uvedený v bodu 1) tohoto usnesení jakožto majetek svěřený městskému 
obvodu Radvanice a Bartovice dle ust. čl. 9 odst. 1) písm. b) OZV č. 14/2013, Statut města 
Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, za podmínky, že statutární město Ostrava 
pozemek uvedený v bodu 1) tohoto usnesení statutární město Ostrava nabude do svého 
vlastnictví 
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4) ukládá 
   

náměstkovi primátora Ing. Jiřímu Hrabinovi 
předložit návrh dle bodů 1) až 3) tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 
 

  
 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 10.09.2014
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 62 
Návrh na výkup pozemků p.p.č 1218 a p.p.č. 1219 v k.ú. Zábřeh nad 
Odrou, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 10534/RM1014/137 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města rozhodnout koupit spoluvlastnický podíl: 
ideální 1/2 od Ing. xxxxxxxxx xxxxxxxx, rok narození xxxx, bytem xxxxx xxx/xx, xxxxxx, 
xxx xx xxxxxxxx 
 a ideální 1/2 od MUDr. xxxxxxx xxxxxx, rok narození xxxx, bytem xxxxx xxxx/xx, xxxxx, 
xxx xx xxxxxx 
 k pozemkům: 
p.p.č. 1218 trvalý travní porost  
a p.p. č. 1219 vodní plocha, zamokřená plocha 
vše v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava 
za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která je přílohou č. 3 předloženého materiálu a 
uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu  

  
2) ukládá 
   

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

  
 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 10.09.2014
 vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 63 
Návrh směnit pozemky v k.ú. Muglinov, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 10535/RM1014/137 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
rozhodnout směnit pozemky v k.ú. Muglinov, obec Ostrava, a to: 

- p.p.č. 510 
ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřený městskému obvodu Slezská Ostrava 

za pozemek p.p.č.344/16, o výměře 119 m2, který vznikne oddělením z původního pozemku 
p.p.č. 344/10 dle geometrického plánu č. 2380-127/2013 ze dne 27.9.2013 
ve společném jmění manželů xxxxx xxxxxx, rok narození xxxx a xxxxx xxxxxx, rok narození 
xxxx, oba bydliště xxxxx xxx/xxx, xxx xx xxxx-xxxxx za podmínky, že dojde k výmazu 
zástavního práva smluvního u pozemku p.p.č. 344/10, k.ú. Muglinov, pro Českou spořitelnu, 
a.s., IČO 452 44 782, sídlo Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4 

s tím, že manželé Šrubařovi uhradí statutárnímu městu Ostrava rozdíl mezi obvyklými cenami 
předmětů směny ve výši 42.000,-Kč a náklady na zpracování znaleckého posudku č. 3130-
47/2014 ze dne 26.5.2014 ve výši 1.750,-Kč 

a rozhodnout uzavřít směnnou smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

vyhradit si rozhodnutí označit pozemek p.p.č.344/16, o výměře 119 m2, který vznikne 
oddělením z původního pozemku p.p.č. 344/10 dle geometrického plánu č. 2380-127/2013 ze 
dne 27.9.2013 
jakožto majetek svěřený městskému obvodu Slezská Ostrava dle ust. čl. 9 odst. 1 písm. b) 
Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a 
doplňků, za podmínky, že statutární město Ostrava tento pozemek nabude do svého vlastnictví 
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3) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

označit pozemek p.p.č.344/16, o výměře 119 m2, který vznikne oddělením z původního 
pozemku p.p.č. 344/10 dle geometrického plánu č. 2380-127/2013 ze dne 27.9.2013 jakožto 
majetek svěřený městskému obvodu Slezská Ostrava dle ust. čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně 
závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, za 
podmínky, že statutární město Ostrava tento pozemek nabude do svého vlastnictví 

  
4) ukládá 
   

náměstkovi primátora Ing. Jiřímu Hrabinovi 
předložit návrh dle bodů 1) až 3) tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 
 

  
 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 10.09.2014
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 64 
Návrh na záměr města nedarovat nemovité věci v k.ú. Výškovice u 
Ostravy, obec Ostrava Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v 
k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 10536/RM1014/137 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
rozhodnout,  že město nemá záměr darovat pozemek parc.č. 715/120 v k.ú. Výškovice u 
Ostravy,  obec Ostrava, svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih    

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
rozhodnout, že město nemá záměr prodat níže uvedené nemovité věci v k.ú. Zábřeh nad Odrou, 
obec Ostrava, svěřené městskému obvodu Ostrava-Jih, a to: 
- pozemek p.č.st. 6171 
- pozemek p.p.č. 613/95 
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3) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
rozhodnout, že město  nemá záměr prodat část pozemku p.p.č. 1237/18 o výměře 66 m2 v k.ú. 
Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, svěřeného městskému obvodu Ostrava-Jih, dle zákresu ve 
snímku, který je přílohou č. 5 předloženého materiálu 

  
4) ukládá 
  

náměstkovi primátora Ing. Jiřímu Hrabinovi 
předložit návrh dle bodů 1) - 3) tohoto usnesení k rozhodnutí zastupitelstvu města 

  
 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 10.09.2014
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 65 
Návrh na přijetí daru nemovitostí od Ředitelství silnic a dálnic ČR, 
příspěvkové organizace a uzavření darovací smlouvy 
  
Usnesení číslo: 10537/RM1014/137 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem uzavřít darovací smlouvu dle přílohy č. 3) předloženého materiálu, kde předmětem 
daru je: 
-  stavba pozemní komunikace v celkové délce cca 0,598 km vč. větve k silnici I/58 v délce 
0,066 km, a to v úseku od vyústění ze silnice I/58 v km 30,970 provozního staničení k 1.1.2011 
(uzlový bod 1543A083.0) do místa připojení nového stavebního objektu přemostění silnice 
I/56 (SO 113 Propojení ul. Cihelní, Místecké a Hornopolní stavby “Silnice I/56 Ostrava-
Prodloužená Místecká II. stavba” v km 31,568 provozního staničení silnice I/56 k 1.1.2011 
(uzlový bod 1543A196), vč. součástí a příslušenství, umístěné na pozemcích parc.č. 2045/16, 
parc.č. 2045/17 a parc.č. 3606/1 v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 
- pozemky parc.č. 2045/16 - ost.pl., ost. komunikace, parc.č. 2045/17 - ost.pl., ost. komunikace 
a parc.č. 36036/1 - ost.pl., silnice, zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro 
Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Ostrava na LV č. 1752 pro obec Ostrava, k.ú. 
Moravská Ostrava, ve vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu 
Ředitelství silnic  a dálnic ČR 

s 
Ředitelstvím silnic  a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, Na Pankráci 546/56, 140 00 
Praha 4 - Nusle, IČO 65993390, DIČ CZ65993390 
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2) ukládá 
   

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

  
 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 10.09.2014
 vedoucí odboru majetkového 
  
3) ukládá 
   

vedoucímu odboru hospodářské správy 
zajistit úkony související s  převzetím předmětu převodu dle bodu 1) tohoto usnesení, vč. 
vyhotovení předávacího protokolu  
 

  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 28.11.2014
 vedoucí odboru hospodářské správy 
  
4) pověřuje 
   

vedoucího odboru hospodářské správy 
aby podepsal protokol na převzetí předmětu převodu dle bodu 1) tohoto usnesení 
 

  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 28.11.2014
 vedoucí odboru hospodářské správy 
  

 
RM_M 66 
Návrh na vyřazení přebytečného movitého majetku z výpůjčky HZS 
MSK, prodej statutárnímu městu Opava a obci Šilheřovice a uzavření 
kupních smluv 
  
Usnesení číslo: 10538/RM1014/137 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o přebytečnosti movitých věcí ve vlastnictví statutárního města Ostravy, a to: 

a) 
- cisternová automobilová stříkačka LIAZ 101 860 CAS K 25 L 101, VIN L2 FA 0025/90, rok 
výroby 1990, RZV 72-84, inventární číslo 67775, evidenční číslo 644900049, vč. dokladů, 
- čerpadlo kalové Zenit DGE 200/2/650, i.č. 62528, 
- přístroj hasicí práškový PG 6, i.č. 65649, 
- přístroj hasicí sněhový S5, i.č. 66902, 
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- kanystr na 20 litrů PHM, kovový, i.č. 64496, 
b) 
- speciální požární automobil T 815 PR CAS 32 2 25 235 6X6.1, VIN 
TNKP91100HP000672/87, rok výroby 1987, RZV  OVB 36-41, inventární číslo 67765, 
evidenční číslo 64490033, vč. dokladů, 

vypůjčených České republice - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, se sídlem 
Výškovická 40, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO 70884561 v souladu se Smlouvou o výpůjčce 
ev.č. 1654/2003/MJ ze dne 31.12.2003  

  
2) rozhodla 
  

- o vyřazení movitých věcí specifikovaných v bodě 1) tohoto usnesení ze smlouvy o výpůjčce 
ev.č. 1654/2003/MJ ze dne 31.12.2003, 

- o prodeji movitých věcí specifikovaných v bodě 1a) tohoto usnesení statutárnímu městu 
Opava, Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava, IČO 00300535  
- o uzavření kupní smlouvy dle přílohy č. 4) předloženého materiálu za dohodnutou kupní cenu 
1.143.000,- Kč za podmínky, že rada města Opavy rozhodne koupit movitou věc 
specifikovanou v bodě 1a) tohoto usnesení, 

- o prodeji movité věci specifikované v bodě 1b) tohoto usnesení obci Šilheřovice, Střední 305, 
745 15 Šilheřovice, IČO 00300730   
-  o uzavření kupní smlouvy dle přílohy č. 5) předloženého materiálu za dohodnutou kupní 
cenu 1.304.000,- Kč 

  
3) ukládá 
  

vedoucímu odboru hospodářské správy 

zajistit úkony související s fyzickým převzetím movitých věcí dle bodu 1) tohoto usnesení  a 
předání movitých věcí dle bodu  2) tohoto usnesení, vč. vyhotovení předávacích protokolů  

  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 30.09.2014
 vedoucí odboru hospodářské správy 
  
4) pověřuje 
   

vedoucího odboru hospodářské správy 
aby podepsal protokoly na převzetí movitých věcí dle bodu 1) tohoto usnesení a předání 
movitých věcí dle bodu 2) tohoto usnesení  
 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

Strana 92/152 

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 30.09.2014
 vedoucí odboru hospodářské správy 
  

 
RM_M 68 
Návrh zrušit usnesení ZM č. 2167/ZM1014/29 ze dne 11.12.2013 a návrh 
na uzavření “Smlouvy o bezúplatném převodu nemovité věci a smlouvu 
o zřízení věcného práva č. UZSVM/O/1617/2014-HMSO” - vše k.ú. Zábřeh 
nad Odrou, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 10539/RM1014/137 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

zrušit své usnesení č. 2167/ZM1014/29 ze dne 11.12.2013, kterým rozhodlo uzavřít “Smlouvu 
o bezúplatném převodu nemovitosti” č. UZSVM/O/18802/2013-HMSO, jejímž předmětem je 
bezúplatný převod pozemku p.p.č. 462/3, k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava 

od vlastníka Česká republika, příslušnost hospodařit s majetkem státu Úřad pro zastupování 
státu ve věcech majetkových, IČ 69797111, sídlo Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 -
Nové Město 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout uzavřít “Smlouvu o bezúplatném převodu nemovité věci a smlouvu o zřízení 
věcného práva č. UZSVM/O/1617/2014-HMSO” - dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 
jejímž předmětem je bezúplatný převod pozemku p.p.č. 462/3, k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec 
Ostrava 

od vlastníka Česká republika, příslušnost hospodařit s majetkem státu Úřad pro zastupování 
státu ve věcech majetkových, IČO 69797111, sídlo Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 

O bezúplatném nabytí pozemku rozhodlo zastupitelstvo města dne 30.10.2013 usnesením č. 
2053/ZM1014/28 
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3) ukládá 
   

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

  
 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 10.09.2014
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 73 
Návrh na souhlas s umístěním splaškové a dešťové kanalizační 
přípojky, uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a 
nájemní smlouvy s manžely K. 
  
Usnesení číslo: 10540/RM1014/137 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s umístěním splaškové a dešťové kanalizační přípojky do pozemku ve vlastnictví statutárního 
města Ostravy: 

p. p. č. 885 – ostatní plocha, ostatní komunikace 
v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava, 

pro investory: 

Manželé 
xxxxx xxxxx, rok narození xxxx 
bydliště x xxxxxx xxxxx/x, xxx xx xxxxxx – xxxx, 
xxxxxx xxxxx, rok narození xxxx 
bydliště xxx xxxxxxx xx/xx, xxx xx xxxxx – xxxxx, 

v rámci stavby “Rodinný dům k. ú. Hrabůvka, p. č. 852/2” 

  
2) rozhodla 
  

uzavřít, na straně vlastníka, smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu k části pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

p. p. č. 885 – ostatní plocha, ostatní komunikace 
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v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava, 

budoucí služebnost je vyznačena pro účely smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti v 
situačním snímku a po dokončení stavby “Rodinný dům k. ú. Hrabůvka, p. č. 852/2“, bude ve 
smlouvě o zřízení služebnosti vymezen její rozsah geometrickým plánem, 

s budoucími oprávněnými: 

Manželé 
xxxxxxx xxxxxx, rok narození xxxx 
bydliště x xxxxx xxxx/x, xxx xx xxxxx – xxxxx, 
xxxxx xxxxxx, rok narození xxxx 
bydliště xxxx xxxxxx xx/xx, xxx xx xxxxxx – xxxxx, 

za účelem zřízení, provozování a údržby splaškové a dešťové kanalizační přípojky v uvedeném 
pozemku na dobu časově neomezenou za dohodnutou jednorázovou úplatu ve výši 500,-Kč za 
každý i započatý metr délky splaškové a dešťové kanalizační přípojky + DPH v zákonné výši, 
nejméně však 1.500,- Kč + DPH v zákonné výši za každou přípojku samostatně, 

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

  
3) rozhodla 
  

na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu k části pozemku p. p. č. 885 - ostatní plocha, 
ostatní komunikace o výměře 33,45 m2 v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava 

s manželi 
xxxxxxx xxxxxx, rok nar. xxxx, bydliště x xxxxxx xxxx/x, xxx xx xxxx - xxxxx 
xxxxx xxxxxx, rok nar. xxxx, bydliště xxxx xxxxxxx xx/xx, xxx xxx xxxxxxx - xxxxxx 

za účelem umístění splaškové a dešťové kanalizační přípojky v rámci stavby “Rodinný dům 
k. ú. Hrabůvka, p. č. 852/2” 

za nájemné ve výši 90,- Kč/m2/rok tj. celkem za dobu nájmu 247,- Kč 

na dobu určitou, ode dne účinnosti nájemní smlouvy na 30 dní 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 
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RM_M 74 
Návrh na souhlas s umístěním kanalizační přípojky a sjezdu a nájezdu 
z/na místní komunikaci do pozemku ve vlastnictví SMO, návrh na 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a smlouvy 
nájemní s budoucím oprávněným a nájemcem fyzickou osobou. 
  
Usnesení číslo: 10541/RM1014/137 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
   

s umístěním kanalizační přípojky a sjezdu a nájezdu z/na místní komunikaci do části pozemku 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 
parc.č. 4422/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
k.ú. Poruba - sever, obec Ostrava, pro: 
Ing. xxxxx xxxxx, rok narození xxxx 
bydlištěm xxxxxx xxxxx xxx/x, xxx xx xxxxxx - xxxxx 
v rámci stavby “Rodinný dům ul. Bedřicha Nikodéma parc.č. 3835/26 a 3838/37” 
 

  
2) rozhodla 
  

na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu - k části pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 4422/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava, 

služebnost je vyznačena pro účely smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti v 
situačním snímku a její rozsah bude ve smlouvě o zřízení služebnosti vymezen geometrickým 
plánem, ve prospěch budoucího oprávněného: 
Ing. xxxxxx xxxxx, rok narození xxxx 
bydlištěm xxxxxx xxxxxx xxx/x, xxx xx xxxxxx - xxxxx za účelem zřízení a 
provozování kanalizační přípojky a sjezdu a nájezdu z/na místní komunikaci, na dobu 
neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši: 
- 270,- Kč za m2 plochy zatížené vybudováním sjezdu a nájezdu z/na místní komunikaci + 
DPH v zákonné výši, nejméně však 1.500,- Kč + DPH v zákonné výši, 
 - 200,- Kč + DPH v zákonné výši za každý i započatý metr délky kanalizační přípojky, 
nejméně však 1.500,- Kč + DPH v zákonné výši, 
a to dle zásad schválených RM usnesením č. 5309/RM1014/68 ze dne 4.9.2012 
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3) rozhodla 
   

na straně pronajímatele 
uzavřít nájemní smlouvu na část pozemku parc.č. 4422/1, ost. plocha - ost. komunikace o 
celkové výměře 85,80 m2, tj. část “A” (kanalizační přípojka) o výměře 50,60 m2 a část “B” 
(sjezd z/na místní komunikaci ul. B. Nikodéma) o výměře 35,20 m2 v k.ú. Poruba - sever, obec 
Ostrava ve vlastnictví statutárního města Ostravy 
s 
Ing. xxxxxxx xxxxxxxx, rok narození xxx 
bydliště: xxxxxxx xxxxxxx xxx/x 
xxx xx xxxxx - xxxxxx 
 za účelem vybudování sjezdu a nájezdu z/na místní komunikaci ul. Bedřicha Nikodéma a 
umístění kanalizační přípojky v rámci realizace stavby “Rodinný dům ul. Bedřicha Nikodéma 
parc.č. 3835/26 a 3838/37”, 
na dobu ode dne účinnosti smlouvy do okamžiku zápisu služebnosti do katastru nemovitostí, 
nejdéle však do 31. 12. 2016, za nájemné ve výši 90,- Kč/m2/rok, tj. 7 722,- Kč/ročně,  
dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 
 

  
 

RM_M 75 
Návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s vlastníkem 
pozemků Moravskoslezský kraj 
  
Usnesení číslo: 10542/RM1014/137 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města rozhodnout 

na straně oprávněného, uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene dle přílohy č.3 
předloženého materiálu, k pozemkům: 

p.p.č. 417/14 - ostatní plocha, silnice, 
p.p.č. 417/19 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p.p.č. 433/1 - ostatní plocha, silnice, 
p.p.č. 438/1 - ostatní plocha, silnice, 
p.p.č. 512/1 - ostatní plocha, silnice, 
p.p.č. 512/6 - ostatní plocha, silnice 
v k.ú. Muglinov, obec Ostrava, 

s vlastníkem těchto pozemků: 
Moravskoslezský kraj 
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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 
IČO  00095711 

za účelem zřízení a provozování kabelového vedení světelného signalizačního zařízení v 
částech uvedených pozemků, vstupování a vjíždění na uvedené pozemky v souvislosti se 
zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním kabelového vedení světelného 
signalizačního zařízení, a to v rozsahu daném geometrickým plánem č. 2403-91/2013 ze dne 
8.1.2014, na dobu časově neomezenou za jednorázovou úplatu ve výši 1.210,- Kč včetně 21% 
DPH, 
což je podmíněno závazky oprávněného, že po dobu min. 5 let zůstane vlastníkem předmětné 
inženýrské sítě a provede sanaci narušeného povrchu komunikace vzniklou umístěním výše 
uvedené inženýrské sítě   

  
2) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 10.09.2014
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 76 
Souhlas se vstupem na pozemky ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy a návrh na uzavření smlouvy o právu provést stavbu s 
Moravskoslezským krajem 
  
Usnesení číslo: 10543/RM1014/137 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

se vstupem a umístěním vsakovacích studní: 

- VS2a  vč. 21,5 m vodovodního potrubí DN 150 
- VS3a  vč. 70 m vodovodního potrubí DN 150 
do části pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 
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p.p.č. 1331/2 - trvalý travní porost, 
p.p.č. 1332/2 - trvalý travní porost, 
p.p.č. 1332/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p.p.č. 1340/35 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p.p.č. 1366/3 - orná půda, 
k.ú. Mošnov, obec Mošnov,  

parc.č. 1122/11 - orná půda, 
k.ú. Sedlnice, obec Sedlnice, 

pro: 
Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava 
IČO: 708 90 692 

  
2) rozhodla 
  

uzavřít na straně vlastníka smlouvu o právu provést stavbu v částech pozemků: 

p.p.č. 1331/2 - trvalý travní porost, 
p.p.č. 1332/2 - trvalý travní porost, 
p.p.č. 1332/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p.p.č. 1340/35 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p.p.č. 1366/3 - orná půda, 
k.ú. Mošnov, obec Mošnov, 

parc.č. 1122/11 - orná půda, 
k.ú. Sedlnice, obec Sedlnice, s: 

Moravskoslezským krajem 
28. října 117, 702 18 Ostrava 
IČO: 708 90 692  

pro stavební objekt “SO 06-16-01 Žst. Sedlnice - žst. LLJO, železniční spodek”, “Změna č. 5: 
Doplnění vsakovacího systému VS2, VS3” v rámci stavby “Letiště Leoše Janáčka Ostrava, 
kolejové napojení”, za podmínky schválení Správcem programu, tj. Ministerstvem průmyslu a 
obchodu 
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RM_M 77 
Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k.ú. Svinov, obec 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 10544/RM1014/137 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města rozhodnout, že město nemá záměr prodat v k.ú. Svinov, obec Ostrava 
jakoukoli část pozemku o výměře 600-1000 m2, a to: 

část pozemku parc.č. 530/53, 
nebo část pozemku parc.č. 565, 
nebo část pozemku parc.č. 567, 
nebo část pozemku parc.č. 3461/1, 
vše bez svěření městskému obvodu 

ani část pozemku parc.č. 530/57 
nebo část pozemku parc.č. 564/1, 
oba jsou svěřeny městskému obvodu Svinov 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města rozhodnout, že město nemá záměr prodat pozemky pod stavbami 
řadových garáží v k.ú. Svinov, obec Ostrava, svěřené městskému obvodu Svinov, a to: 

a) areál řadových garáží u ulice Sabinova 
parc.č. 555/3         parc.č. 557/28        parc.č. 557/59   
parc.č. 555/4         parc.č. 557/29        parc.č. 557/60 
parc.č. 555/5         parc.č. 557/30        parc.č. 557/61 
parc.č. 555/6         parc.č. 557/31        parc.č. 557/62  
parc.č. 555/7         parc.č. 557/32        parc.č. 557/63 
parc.č. 555/8         parc.č. 557/33        parc.č. 563/100 
parc.č. 555/9         parc.č. 557/34        parc.č. 563/102 
parc.č. 555/10       parc.č. 557/35        parc.č. 563/103 
parc.č. 555/11       parc.č. 557/36        parc.č. 563/104 
parc.č. 555/12       parc.č. 557/37        parc.č. 563/105 
parc.č. 557/7         parc.č. 557/38        parc.č. 563/106 
parc.č. 557/8         parc.č. 557/39        parc.č. 563/107 
parc.č. 557/9         parc.č. 557/40        parc.č. 563/108 
parc.č. 557/10       parc.č. 557/41        parc.č. 563/109 
parc.č. 557/11       parc.č. 557/42        parc.č. 563/110 
parc.č. 557/12       parc.č. 557/43        parc.č. 563/111 
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parc.č. 557/13       parc.č. 557/44        parc.č. 563/112 
parc.č. 557/14       parc.č. 557/45        parc.č. 563/113 
parc.č. 557/16       parc.č. 557/46        parc.č. 564/2 
parc.č. 557/17       parc.č. 557/48        parc.č. 564/3 
parc.č. 557/18       parc.č. 557/49        parc.č. 564/4 
parc.č. 557/19       parc.č. 557/50        parc.č. 564/5 
parc.č. 557/20       parc.č. 557/51        parc.č. 564/6 
parc.č. 557/21       parc.č. 557/52        parc.č. 564/7 
parc.č. 557/22       parc.č. 557/53        parc.č. 564/8 
parc.č. 557/23       parc.č. 557/54        parc.č. 564/9 
parc.č. 557/24       parc.č. 557/55        parc.č. 564/10 
parc.č. 557/25       parc.č. 557/56        parc.č. 564/10 
parc.č. 557/26       parc.č. 557/57        parc.č. 564/11 
parc.č. 557/27       parc.č. 557/58        parc.č. 564/12   
                                                             parc.č. 564/13 

b) areál řadových garáží u ulice Psohlavců 
parc.č. 574/2         parc.č. 574/30        parc.č. 574/55 
parc.č. 574/3         parc.č. 574/31        parc.č. 574/56 
parc.č. 574/4         parc.č. 574/32        parc.č. 574/57 
parc.č. 574/5         parc.č. 574/33        parc.č. 574/58 
parc.č. 574/7         parc.č. 574/34        parc.č. 574/59 
parc.č. 574/9         parc.č. 574/35        parc.č. 574/60 
parc.č. 574/10       parc.č. 574/36        parc.č. 574/61 
parc.č. 574/11       parc.č. 574/37        parc.č. 574/62 
parc.č. 574/12       parc.č. 574/39        parc.č. 574/63 
parc.č. 574/13       parc.č. 574/40        parc.č. 574/64 
parc.č. 574/14       parc.č. 574/41        parc.č. 574/65 
parc.č. 574/15       parc.č. 574/42        parc.č. 574/66 
parc.č. 574/16       parc.č. 574/43        parc.č. 574/67 
parc.č. 574/17       parc.č. 574/45        parc.č. 574/68 
parc.č. 574/18       parc.č. 574/46        parc.č. 574/69 
parc.č. 574/19       parc.č. 574/47        parc.č. 574/70 
parc.č. 574/21       parc.č. 574/48        parc.č. 574/71 
parc.č. 574/22       parc.č. 574/49        parc.č. 574/72 
parc.č. 574/23       parc.č. 574/50        parc.č. 574/73 
parc.č. 574/25       parc.č. 574/51        parc.č. 574/74 
parc.č. 574/26       parc.č. 574/52        parc.č. 574/75 
parc.č. 574/27       parc.č. 574/53        parc.č. 574/76 
parc.č. 574/28   
parc.č. 574/29 

c) řadové garáže u ulice Navrátilova 
parc.č. 1036/1 
parc.č. 1036/2 
parc.č. 1036/3 
parc.č. 1036/4 
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parc.č. 1036/5 
parc.č. 1036/6 
parc.č. 1037/2 
parc.č. 1037/4 
parc.č. 1037/5 
parc.č. 1037/6 
parc.č. 1037/7 

d) areál řadových garáží u ulice Krůčkova 
parc.č. 1163/40     parc.č. 1163/62     parc.č. 1163/85   
parc.č. 1163/42     parc.č. 1163/63     parc.č. 1163/86 
parc.č. 1163/43     parc.č. 1163/64     parc.č. 1163/87 
parc.č. 1163/44     parc.č. 1163/65     parc.č. 1163/88 
parc.č. 1163/45     parc.č. 1163/66     parc.č. 1163/90 
parc.č. 1163/46     parc.č. 1163/67     parc.č. 1163/91 
parc.č. 1163/47     parc.č. 1163/68     parc.č. 1163/92 
parc.č. 1163/49     parc.č. 1163/69     parc.č. 1163/93 
parc.č. 1163/50     parc.č. 1163/71     parc.č. 1163/94 
parc.č. 1163/51     parc.č. 1163/72     parc.č. 1163/100 
parc.č. 1163/52     parc.č. 1163/73     parc.č. 1163/101 
parc.č. 1163/53     parc.č. 1163/74     parc.č. 1163/104 
parc.č. 1163/54     parc.č. 1163/75     parc.č. 1163/105 
parc.č. 1163/55     parc.č. 1163/77     parc.č. 1163/106 
parc.č. 1163/56     parc.č. 1163/78     parc.č. 1163/107 
parc.č. 1163/57     parc.č. 1163/79     parc.č. 1163/113 
parc.č. 1163/58     parc.č. 1163/81     parc.č. 1163/114 
parc.č. 1163/59     parc.č. 1163/82     parc.č. 1163/117 
parc.č. 1163/60     parc.č. 1163/83     parc.č. 1163/118 
parc.č. 1163/61     parc.č. 1163/84 

e) řadové garáže u ulice Polanecká 
parc.č. 2105/3 
parc.č. 2105/7 
parc.č. 2105/9 
parc.č. 2105/15 

f) řadové garáže u ulice Bílovecká 
parc.č. 253/2 
parc.č. 254/3 
parc.č. 256/3 
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3) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 10.09.2014
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 78 
Návrh na záměr města prodat pozemky v k. ú. Třebovice ve Slezsku a v 
k.ú. Pustkovec, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 10545/RM1014/137 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města rozhodnout o záměru města prodat pozemek parc. č. 3859/2  v k. ú. 
Pustkovec, obec Ostrava, svěřeno městskému obvodu Pustkovec 

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

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města rozhodnout o záměru města prodat níže uvedené nemovité věci v k. ú. 
Třebovice ve Slezsku, obec Ostrava, svěřené městskému obvodu Třebovice, a to: 

- pozemek parc. č. 542/4 
- pozemek parc. č. 1072/5 
a zároveň doporučuje zastupitelstvu města, aby si vyhradilo právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  
3) ukládá 
   

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

  
 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 10.09.2014
 vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 79 
Návrh na záměr města prodat pozemky v k.ú. Přívoz, obec Ostrava a v 
k.ú. Hrabová, obec Ostrava a neprodat pozemek v k.ú. Hrabová, obec 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 10546/RM1014/137 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města rozhodnout o záměru prodeje pozemku: 

 - parc.č.st. 663 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Přívoz, obec Ostrava, 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Moravská Ostrava a 
Přívoz 

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

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města rozhodnout o záměru prodeje pozemku: 

- parc.č. 993/2 ostatní plocha v k.ú. Hrabová, obec Ostrava, 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Hrabová 

a zároveň doporučuje zastupitelstvu města vyhradit si právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  
3) doporučuje 
  

zastupitelstvu města rozhodnout o záměru neprodat pozemek: 

- parc.č. 34/16 v k.ú. Hrabová, obec Ostrava, 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Ostrava-Jih 
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4) ukládá 
   

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

  
 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 10.09.2014
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 80 
Návrh prodat pozemek v k. ú. Třebovice ve Slezsku, obec Ostrava; 
Návrh neprodat pozemek v k. ú. Třebovice ve Slezsku, obec Ostrava 
pod cenou znaleckého posudku 
  
Usnesení číslo: 10547/RM1014/137 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města rozhodnout  prodat pozemek parc. č. 920/53 v k. ú. Třebovice ve Slezsku, 
obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, bez svěření městskému obvodu 

za kupní cenu 85.000,- Kč 

do společného jmění manželů Mgr. xxxxxx xxxxx, rok narození xxxx a Ing. xxxxxx xxxxxxx, 
rok narození xxxx, oba bytem xxxxxx xxxx/xx, xxx xx  xxxxx - xxxxx a uzavřít kupní 
smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města rozhodnout neprodat pozemek parc. č. 920/54 v k. ú. Třebovice ve 
Slezsku, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, bez svěření městskému 
obvodu,  za cenu nižší než je cena obvyklá stanovená znaleckým posudkem 

do vlastnictví xxxxxx xxxxx, rok narození xxxx, bytem xxxxxx xxx/xx, xxxxx, PSČ xxx xx 

  
3) ukládá 
  

náměstkovi primátora Ing. Jiřímu Hrabinovi 
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodu 1) a bodu 2)  tohoto usnesení 
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 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 10.09.2014
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 81 
Návrh na koupi spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 části pozemku 
parc. č. 1214/25 v k. ú. Hošťálkovice, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 10548/RM1014/137 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
rozhodnout o koupi 
spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 pozemku parc. č. 1214/25 o výměře 3664 m2 

v k. ú. Hošťálkovice, obec Ostrava, 
od pana xxxxx xxxxx, rok narození xxxx 
 bydliště xxxxxxxx xxx/xx, xxx xx  xxxxxxxxxx - xxxxxx 

za kupní cenu 897.680,- Kč 
a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 4 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: 10.09.2014
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 83 
Návrh nekoupit parkovací dům v Ostravě-Svinově 
  
Usnesení číslo: 10549/RM1014/137 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města nekoupit 
stavbu čp. 1183, garáž umístěnou na pozemcích parc.č. 989/4 a parc.č. 992/7 v k.ú. Svinov, 
obec Ostrava 
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ve vlastnictví KOMA - Industry s.r.o. se sídlem Český Těšín - Koňákov, Hradišťská 34,            
PSČ 735 62, IČ 646 17 912 

  
2) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 10.09.2014
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 84 
Návrh darovat pozemek v k. ú. Přívoz pod protipovodňovou hrází 
státnímu podniku Povodí Odry 
  
Usnesení číslo: 10550/RM1014/137 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města  
rozhodnout darovat 
pozemek p.č.st. 3225  
v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, 
České republice s právem hospodařit 
Povodí Odry, státní podnik 
se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Varenská 3101/49, PSČ 702 00 
IČO 70890021 

a uzavřít darovací 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: 10.09.2014
 vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 85 
Návrh na souhlas s umístěním sídla společností v budově č.p. 314 v k. 
ú. Mošnov, obec Mošnov, návrh na dočasné odnětí části pozemku v k. 
ú. Stará Bělá, obec Ostrava, návrh na souhlas s přenecháním předmětu 
nájmu v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava do výpůjčky 
  
Usnesení číslo: 10551/RM1014/137 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

a) 
s umístěním sídla společnosti 
DAX Trade s. r. o. 
v budově č.p. 314 na pozemku p. č. st. 454 - zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Mošnov, obec 
Mošnov, ve vlastnictví statutárního města Ostravy 

b) 
s umístěním sídla společnosti 
JOB AIR s. r. o. 
v budově č.p. 314 na pozemku p. č. st. 454 - zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Mošnov, obec 
Mošnov, ve vlastnictví statutárního města Ostravy 

  
2) souhlasí 
  

s dočasným odnětím a následným trvalým omezením části pozemku parc. č. 2260 - lesní 
pozemek o výměře 20 m2 v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava plnění funkcí lesa, dle zákresu ve 
snímku, který je součástí přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
3) souhlasí 
  

aby nájemce FK Stará Bělá, se sídlem Potoky 622/44, 724 00 Ostrava-Stará Bělá, 
IČ 228 85 412 

přenechal do výpůjčky nemovitosti v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava, a to: 
- pozemek parc. č. 3628/11 - ost. plocha, sportoviště a rekreační plocha, včetně hřiště pro 
kopanou na pozemku parc. č. 3628/11 a parc. č. 3628/6  
- sociální zařízení v budově bez čp/če, objekt občanské vybavenosti na pozemku parc. č. 
3628/2 - zastavěná plocha a nádvoří 

v souladu s čl. VI. odst. 9 nájemní smlouvou ev. č. 1704/2012/MJ ze dne 26. 6. 2012 
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Městskému fotbalovému klubu Vítkovice, a. s., se sídlem Závodní 2992/86D, Ostrava -
Vítkovice, PSČ 703 00, IČO 285 94 193 

za účelem odehrávání mistrovských divizních utkání v sezoně 2014/2015 a pátečních 
předzápasových tréninků 

na dobu určitou od 1.8.2014 do 30.6.2015 

  
 

RM_M 86 
Návrh dodatku č. 4 nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení na ul. 
Horní 3033/102, Ostrava-Bělský Les. 
  
Usnesení číslo: 10552/RM1014/137 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

na straně pronajímatele o uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě ev.č. 1843/2009/KaB ze 
dne 25.07.2009 ve znění dodatků č. 1-3 na pronájem bytu zvláštního určení č.14 v domě č.p. 
3033, ul. Horní č.or. 102, Ostrava-Bělský Les, která je součástí  pozemku parc.č. 126/2, k.ú. 
Dubina u Ostravy, obec Ostrava, s nájemcem 

xxxxxx xxxxxxxxx, rok narození xxxxxx, zastoupenou opatrovníkem xxxxxxx xxxxxxxxx, rok 
narození xxxx, obě trvale bytem xxxxx č. xxxx/xxx, xxxxxxx-xxxxx xxx, 

jímž se prodlužuje doba nájmu, a to do 31.07.2017 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
 

 
RM_M 87 
Návrh na záměr města pronajmout/nepronajmout část pozemku parc. č. 
4246/13 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 10553/RM1014/137 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

Strana 109/152 

1) rozhodla 
  

o záměru města pronajmout část pozemku parc. č. 4246/13 - ostatní plocha, ostatní komunikace 
o výměře 49,20 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, dle zákresu ve snímku, který je 
přílohou č. 1 předloženého materiálu a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  
 

RM_M 88 
Návrh na záměr města změnit nájemní smlouvu ev. č. 3051/2013/MJ ze 
dne 4.12.2013 
  
Usnesení číslo: 10554/RM1014/137 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

O záměru města změnit nájemní smlouvu ev. č. 3051/2013/MJ ze dne 14.12.2013 na pronájem 
části pozemku p. p. č. 306/1 - ovocný sad o výměře 117 m2 v k. ú. Muglinov, obec Ostrava 

Změnou nájemní smlouvy dojde ke změně v: 
- čl. II. Předmět a účel nájmu, a to ke změně, kdy účel nájmu se mění z vybudování 7 
vodovodních přípojek a vybudování 7 připojení sjezdů a nájezdů z/na místní komunikaci III. 
třídy (ul. U Sídliště) včetně odvodňovacích žlabů v rámci stavby “Obytný soubor Podolí - IVb. 
etapa 6ŘRD + BD” na 
vybudování 8 připojení sjezdů a nájezdů z/na místní komunikaci III. třídy (ul. U Sídliště) 
včetně odvodňovacích žlabů v rámci stavby “Obytný soubor Podolí - IVb. etapa 6ŘRS + BD”. 
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- čl. IV. Doba a skončení nájmu, a to ke změně doby nájmu do 31.12.2016 

 a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit. 

  
 

RM_M 89 
Návrh na souhlas s opravou areálového osvětlení (Městská nemocnice 
Ostrava) a návrh na záměr města pronajmout část nemovitosti formou 
změny smlouvy (k.ú. Přívoz) 
  
Usnesení číslo: 10555/RM1014/137 

(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:  
provedla opravu stávajících 13 ks osvětlovacích těles areálového osvětlení, které jsou umístěny 
na částech pozemků parc.č. 2379/15, parc.č. 2379/17 a parc.č. 2510/6 v k.ú. Moravská Ostrava, 
obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu (kolem budovy Lékařské pohotovostní 
stanice na ul. Varenská), a to: 
- v rozsahu dle dokumentace, která je přílohou č. 3 předloženého materiálu 
- ve výši 383.004,58 Kč + DPH v zákonné výši 

  
2) rozhodla 
  

o záměru města pronajmout část pozemku p.č.st. 623, jehož součástí je budova s č.p. 365, k.ú. 
Přívoz, obec Ostrava (areál Wattova), a to prostory v: 
1. podlaží 
místnost č.     11     o výměře    9,50 m2 
místnost č.     12     o výměře    7,10 m2 
místnost č.     13     o výměře    6,70 m2 
místnost č.     14     o výměře   14,30 m2 
místnost č.     15     o výměře   22,30 m2 
místnost ozn. 1b.    o výměře    7,40 m2 
místnost ozn.   g.    o výměře    6,00 m2 
místnost ozn. III.    o výměře    7,40 m2 
místnost ozn.    I.    o výměře    3,33 m2 
místnost ozn. I.a.    o výměře    1,23 m2 
místnost ozn.   b.    o výměře    4,00 m2 
2. podlaží 
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místnost č.       1     o výměře   29,20 m2 
místnost č.       2     o výměře   20,60 m2 
místnost č.       5     o výměře   30,90 m2 
místnost č.       6     o výměře   32,50 m2 
místnost č.       7     o výměře   27,20 m2 
místnost ozn.   a.    o výměře    8,50 m2 
místnost č.       8     o výměře    7,40 m2 
místnost č.       9     o výměře    7,50 m2 
místnost č.     10     o výměře  16,00 m2 
místnost č.     11     o výměře  22,30 m2 
místnost č.     12     o výměře  16,80 m2 
místnost č.     13     o výměře  16,80 m2 
o celkové výměře 308,16 m2 
formou změny “Smlouvy o nájmu nebytových prostor” ev.č. 3215/2008/MJ ze dne 23.12.2008, 
ve znění dodatku č. 1 ze dne 13.1.2011, uzavřené s organizací 
Krizové centrum Ostrava, o.s., se sídlem: Nádražní 196, Ostrava 702 00, IČO: 22735283, a to 
změnou výpovědní lhůty bez udání důvodu ze strany pronajímatele i nájemce 
- z původní 3 měsíční výpovědní lhůty na 6 měsíční výpovědní lhůtu  

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit   

  
 

RM_M 90 
Předchozí souhlas s uzavřením smlouvy o výpůjčce na nemovitost v 
k.ú. Svinov, obec Ostrava pro Městský obvod Svinov. 
  
Usnesení číslo: 10556/RM1014/137 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) nesouhlasí 
  

s vydáním předchozího souhlasu 
pro statutární město Ostrava - Městský obvod Svinov, se sídlem ul. Bílovecká 69/48, 721 00 
Ostrava  
s uzavřením “Smlouvy o výpůjčce” na dobu určitou 30 - ti let od uzavření smlouvy, na 
pozemek parc.č. 1011/6, ost. plocha - jiná plocha o výměře 1481 m2 v k.ú. Svinov, obec 
Ostrava (ul. Bílovecká) 
se sdružením    
TK SPOLEK TENISU SVINOV 
se sídlem 721 00 Ostrava - Svinov, Tichá 831/6  
IČO: 22898671  

za účelem provozování tenisových kurtů, na dobu určitou 30 - ti let 
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2) doporučuje 
  

statutárnímu městu Ostrava - Městskému obvodu Svinov uzavřít smluvní vztah na užívání 
pozemku parc.č. 1011/6, ost. plocha - jiná plocha o výměře 1481 m2 v k.ú. Svinov, obec 
Ostrava v souladu s čl. 7, odst. (8) písmene c) bodu 4 Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, 
Statut města Ostravy, úplné znění 

  
 

RM_M 91 
Návrh na předání vodohospodářského majetku ve vlastnictví 
statutárního města Ostrava do nájmu společností Ostravské vodárny a 
kanalizace a.s., navýšení hodnoty majetku, které již má OVAK a.s. v 
nájmu o realizované technické zhodnocení a záměr pronájmu 
vodohospodářských staveb 
  
Usnesení číslo: 10557/RM1014/137 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o navýšení hodnoty majetku, který již má společnost Ostravské vodárny a kanalizace a.s.(dále 
jen OVAK a.s.) v nájmu o realizované  technické zhodnocení v souladu s Koncesní smlouvou 
ev.č. 05691/2000/LPO ze dne 22.12.2000, a to: 
- u budovy strojovny v k.ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava, 
inv. č. 87805,146347,146349,146350 o celkovou částku 3,730.035,00 Kč 

- u Ústřední čistírny odpadních vod v Ostravě - Přívoze, v k.ú. Přívoz, obec Ostrava,
inv. č. majetku 137017, 137018,, 146346 o celkovou částku  6,069.364,00 Kč 

- u správní budovy úpravny vody Nová Ves, v k.ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava, 
inv. č. majetku 87831 o částku 4,514.831,92 Kč. 

- u vodovodního a kanalizačního řadu, v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava, 
inv. č. majetku 146336,146348 o celkovou částku 5,351.923,60 Kč 

  
2) rozhodla 
  

o předání vodohospodářského majetku ve vlastnictví statutárního města Ostrava v  pořizovací 
ceně 209.700,00 Kč do nájmu společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s., a to:  

29 ks vodoměrů, které statutární město Ostrava pořídilo od Sensus Česká republika, spol. s r.o. 
dle kupní smlouvy  e.č. 2363/2012/MJ/LPO ze dne 8.11.2012 
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3) rozhodla 
  

o záměru statutárního města Ostravy (dále jen SMO) pronajmout vodohospodářské stavby ve 
vlastnictví statutárního města Ostrava  a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr 
zrušit  

jedná se o tyto stavby: 

- Splašková kanalizace DN 300 v celkové délce 195 m včetně 8 kusů revizních šachtic DN 
1000 s poklopy BEGU DN 400, uložená v pozemcích parc.č. 461, parc.č. 462/1, parc.č. 462/2, 
parc.č. 462/17, parc.č.875, všechny  v k.ú. Lhotka u Ostravy, obec Ostrava. Stavba 
kolaudována kolaudačním souhlasem č. 41/14/VH/K ze dne 31.3.2014.  

- Vodovodní řad DN 100 v celkové délce 92,2 m a DN 80 v celkové délce 76,0 m, uložený v 
pozemcích parc.č.461, parc.č.462/1, parc.č.462/2, parc.č.875 v k.ú. Lhotka u Ostravy, obec 
Ostrava. Stavba kolaudována kolaudačním rozhodnutím č. 670/12/VH ze dne 1.8.2012. 

- Vodovodní řad DN 100 a DN 80 v celkové délce 799,30 m,  uložený v pozemcích parc.č. 
1320/1, parc.č. 1323/3,, parc.č. 1316/2, parc.č. 1316/1, parc.č. 1330/5, parc.č. 1315/5, parc.č. 
1315/1, parc.č. 1308, parc.č. 2584/6 v k.ú. Hrabová, obec Ostrava. Stavba kolaudována 
kolaudačním souhlasem č. 13/10/VH ze dne 2. 2. 2010. 

- Vodovodní řad DN 150 v celkové délce 219,6 m včetně 2 ks podzemního hydrantu, uložený v 
pozemcích parc.č. 382/2, parc.č. 4/2, parc.č. 382/16, parc.č.382/1, parc.č. 382/15, parc.č. 13/1, 
parc.č. 13/9, parc.č.520//2, parc.č. 5/3, parc.č. 5/4 v k.ú. Kunčice nad Ostravicí, obec Ostrava. 
Stavba kolaudována  kolaudačním souhlasem č. 145/13/VH/K ze dne 20.12.2013. 

- Vodovodní  řad DN 150 v celkové délce 112 m, uložený  v pozemcích parc.č. 2081/5,  parc.č. 
1940/2, parc.č. 1941/1, parc.č. 1941/2, parc.č. 1941/3, parc.č. 1941/4, parc.č. 1941/31, parc.č. 
1945/17, v k.ú. Hošťálkovice, obec Ostrava 
a splašková kanalizace DN 300 v celkové délce 116,48 m, uložená v pozemcích parc.č. 2081/5, 
parc.č. 1940/2, parc.č. 1941/1, parc.č. 1941/2, parc.č.1941/3, parc.č. 1941/4, parc.č. 1945/31, 
parc.č. 1945/17, v k.ú. Hošťálkovice, obec Ostrava. Obě stavby kolaudovány kolaudačním 
souhlasem č. 46/14/VH/K ze dne 14.4.2014. 

  
4) zmocňuje 
  

vedoucího odboru majetkového 
k podepsání předávacích protokolů dle  bodu 1) a 2) tohoto usnesení 
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 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 23.07.2014
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 92 
Návrh na zrušení usnesení č. 9770/RM1014/128, bod 1) ze dne 22. 4. 
2014. Návrh na záměr města vypůjčit části pozemku parc. č. 2953/5, ost. 
plocha - ost. komunikace v k.ú. Poruba, obec Ostrava. 
  
Usnesení číslo: 10558/RM1014/137 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) ruší 
   

bod 1) svého usnesení č. 9770/RM1014/128 ze dne 22. 4. 2014, kterým rozhodla o záměru 
města pronajmout části pozemku parc. č. 2953/5, ost. plocha - ost. komunikace, a to část o 
výměře 5,32 m2, část o výměře 8,9 m2, část o výměře 0,63 m2 a část o výměře 0,74 m2 v k.ú. 
Poruba, obec Ostrava (ul. Vřesinská), 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
 

  
2) rozhodla 
  

o záměru města vypůjčit části pozemku parc. č. 2953/5, ost. plocha - ost. komunikace, a to část 
o výměře 0,63 m2 a část o výměře 0,74 m2 v k.ú. Poruba, obec Ostrava (ul. Vřesinská), dle 
zákresu ve snímku, který je přílohou č. 2 předloženého materiálu, 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  
 

RM_M 94 
Návrh na zrušení bodu 4) usnesení RM č. 7519/RM1014/100 ze dne 
18.6.2013 a návrh na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti k pozemku 
ve vlastnictví fyzických osob s investorem Ředitelstvím silnic a dálnic 
ČR pro oprávněného statutární město Ostrava 
  
Usnesení číslo: 10559/RM1014/137 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) ruší 
  

bod 4) usnesení RM č. 7519/RM1014/100 ze dne 18.6.2013 
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2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
rozhodnout na straně oprávněného zřídit služebnost a uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti de 
přílohy č. 4 předloženého materiálu, k části pozemku parc. č. 2892/9 - trvalý travní porost v 
k.ú. Poruba, obec Ostrava se spoluvlastníky pozemku: 

xxxxxxx xxxxx, rok narození: xxxx 
bydliště xxxxxxxx xxx, xxxxxxx, xxx xx xxxxx x xxxxx 
Ing. xxxxxx xxxx, rok narození: xxxx 
bydliště xxxxxxx xxxxx/xx, xxx xx xxxxxx-xxxxx 
xxxxxxx xxxxxx, rok narození: xxxx 
bydliště xxxxxxxx xxxx/xxx, xxx xx xxxxxx-xxxxx 
xxxxxx xxxxxxx, rok narození: xxxx 
xxxxxxx xxxxxxx xxx/xxx, xxx xx xxxxxx-xxxxx 

a 

s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR 
se sídlem 145 05  Praha 4, Na Pankráci 546/56 
IČO 65993390, jako investorem stavby 

za účelem uložení a provozování veřejného osvětlení v pozemku parc. č. 2892/9 v k.ú. Poruba, 
obec Ostrava v rozsahu daném geometrickým plánem 2011-41/2007 ze dne 24.6.2008 
vč. provádění údržby a oprav, rekonstrukce veřejného osvětlení, na dobu časově neomezenou, 
za jednorázovou úplatu ve výši 10.000,- Kč 

  
3) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 10.09.2014
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 95 
Návrh na uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě s Bono auto a. s., 
návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemků v k. ú. Hrabůvka, 
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 10560/RM1014/137 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
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1) rozhodla 
  

na straně pronajímatele uzavřít dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ev. č. 2175/2013/MJ ze dne 
30.7.2013 

se společností Bono auto a. s., se sídlem Šenov u Nového Jičína, Malostranská 579,
PSČ 742 42, IČO 146 14 812, 

jejímž předmětem je nájem části pozemku parc. č. 2965/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace 
o výměře 60,68 m2 v k. ú. Poruba, obec Ostrava, kterým dojde ke změně v: 

- čl. IV. Doba a skončení nájmu, a to ke změně doby nájmu do 31.12.2015 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
  

na straně vypůjčitele uzavřít smlouvu o výpůjčce částí pozemků v k. ú. Hrabůvka, obec 
Ostrava, a to: 
- p. p. č. 937 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 6601 m2 
- p. p. č. 964 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 103 m2 

s Dopravním podnikem Ostrava a. s., se sídlem Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 
PSČ 702 00, IČO 619 74 757 

za účelem stavby “Oprava tramvajové trati podél ul. Místecká v úseku ul. Na Obvodu -
U Haldy” 

na dobu určitou do 31.12.2014 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 
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RM_M 96 
Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce a návrh na uzavření smlouvy o 
výpůjčce nemovitých věcí v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava. Návrh 
na uzavření nájemní smlouvy na část pozemku v k.ú. Výškovice u 
Ostravy, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 10561/RM1014/137 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

vypůjčit a uzavřít smlouvu o výpůjčce s   
Moravskoslezským krajem 
se sídlem ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava 
IČO: 70890692 
zastoupeným z pověření hejtmana kraje 
Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, 
se sídlem Úprkova 1, 702 23 Ostrava 
IČO: 00095711, jejímž předmětem je výpůjčka nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního 
města Ostravy  
parc. č. 1946/1 - ostatní plocha, jiná plocha, 
parc. č. 1946/70 - ostatní plocha, jiná plocha, 
parc. č. 1946/77 - ostatní plocha, jiná plocha, 
parc. č. 1946/69 - ostatní plocha, jiná plocha, 
parc. č. 1946/73 - ostatní plocha, jiná plocha, 
parc. č. 1946/81 - ostatní plocha, jiná plocha, 
parc. č. 1946/82 - ostatní plocha, jiná plocha, 
parc. č. 5623/6 - ostatní plocha, jiná plocha, 
vše v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 

za účelem umístění stavby “Silnice III/4721 ul. Michálkovická, okružní křižovatka s 
ul. Hladnovskou a Keltičkovou”, 
na dobu určitou, ode dne účinnosti do 31.12.2016 
přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
  

pronajmout a uzavřít nájemní smlouvu 
s   
manžely 
xxxxxx xxxxxxxx nar. xxx 
xxxxxxx xxxxxxxxx, nar. xxxx 
oba bytem xxxxxxxxx xxx/xx, xxx xx xxxxxxx - xxxxxxx  
jejímž předmětem je pronájem části pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostravy 
- parc. č. 793/342 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 4 m2 
- parc. č. 793/343 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 23 m2 
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vše v k. ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava 
uložení 2 vodovodních přípojek včetně 2 vodoměrných šachet a vybudování sjezdu a nájezdu 
z/na komunikaci III/4787 (ul. Proskovická) v rámci stavby „Dva rodinné domy na parc. č. 300 
a 306 Ostrava – Výškovice, Proskovická“ 
na dobu určitou, ode dne účinnosti na 29 dní 

přílohy č. 6 předloženého materiálu  

  
 

RM_M 104 
Návrh nájemní smlouvy na pronájem části pozemku v k.ú. Slezská 
Ostrava, obec Ostrava. 
  
Usnesení číslo: 10562/RM1014/137 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

na straně pronajímatele o uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku o výměře 
10 m2 parc.č. 4171/4, k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, podnikající fyzické osobě 

Michaele Kiškové, IČO: 73131105, sídlo Zátiší 757, 735 14, Orlová - Poruba, 

za roční nájemné 6.800,-Kč 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 113 
Návrh na záměr města vypůjčit věci nemovité v k.ú. Zábřeh - VŽ, 
Slezská Ostrava a Zábřeh nad Odrou vše obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 10563/RM1014/137 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o záměru města vypůjčit věci nemovité, a to: 
SO 03 Zpevněné plochy a chodníky, který je součásti pozemků p.p. č. 455/4, 455/105, 
455/106, 455/21 a části pozemků  p.p. č. 455/4, 455/105, 455/106, 455/21  
  
SO 04 IN LINE dráhy, který je součásti pozemků p.p. č. 455/4, 455/105, 455/106, 455/104 a 
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části pozemků p.p. č. 455/4, 455/105, 455/106, 455/104 
SO 05 Cyklistické komunikace, který je součásti pozemků p.p. č. 455/21, 455/56, 455/81, 
456/3, 460/5, 460/8, 460/11, 460/13, 460/27,   467/3,  469/10, 455/55 a pozemky p.p. č. 
455/21, 455/56, 455/81, 456/3, 460/5, 460/8, 460/11, 460/13, 460/27,   467/3,  469/10, 455/55 
SO 06 Sportovní hřiště, který je součásti pozemků p.p. č. 455/21, 455/59 a části pozemků p.p. 
č. 455/21, 455/59 
SO 07 Dětské hřiště, který je součásti pozemků p.p. č. 455/21, 455/59, 455/4 a části 
pozemků p.p. č. 455/21, 455/59, 455/4 
SO 08 Likvidace dešťových vod, který je součásti pozemků p.p. č. 455/105, 455/106, 455/104, 
455/21 a části pozemků p.p. č. 455/105, 455/106, 455/104, 455/21 
SO 09 Osvětlení, který je součásti pozemků p.p. č. 455/21, 455/56, 455/81, 456/3, 460/5, 
460/8, 460/11, 460/13, 460/27, 467/3, 469/10, 1529,   455/55, 455/105, 455/106, 455/104, 
455/21, 455/59, 455/81 a části pozemků  p.p. č. 455/21, 455/56, 455/81, 456/3, 460/5, 460/8, 
460/11, 460/13, 460/27, 467/3, 469/10, 1529,   455/55, 455/105, 455/106, 455/104, 455/21, 
455/59, 455/81 
  
SO 10 Oplocení, který je součásti pozemků p.p. č. 455/104, 455/59, 455/24, 455/55, 455/56, 
460/11, 455/81, 455/56, 455/105, 455/104 a části pozemků p.p. č. 455/104, 455/59, 455/24, 
455/55, 455/56, 460/11, 455/81, 455/56, 455/105, 455/104 
SO 12 Mobiliář, který je součásti pozemků p.p. č. 460/11, 455/21, 455/4, 460/5, 467/3, 460/8 a 
části pozemků p.p. č. 460/11, 455/21, 455/4, 460/5, 467/3, 460/8 
SO 13 Trafostanice, který je součásti pozemku p.p. č. 455/59 a část pozemku p.p. č. 455/59 
SO 15 Přípojka vody, který je součásti pozemků p.p. č. 460/11, 455/105, 455/106, 455/4 a části 
pozemků p.p. č. 460/11, 455/105, 455/106, 455/4 
  
SO 16 Kanalizace, který je součásti pozemků p.p. č. 460/11, 455/105, 455/106, 455/4 a části 
pozemků p.p. č. 460/11, 455/105, 455/106, 455/4 
SO 17 Objekty zázemí areálu - 4 uzavřené + 1 otevřená - typizivané buňky, který je součásti 
pozemků p.p. č. 455/59, 455/104 
SO 18 Areálové rozvody NN, který je součásti pozemků p.p. č. 455/56, 455/4, 455/21, 460/11, 
455/56 a části pozemků p.p. č. 455/59, 455/104 
SO 18 Areálové rozvody NN, který je součásti pozemků p.p. č. 455/56, 455/4, 455/21, 460/11, 
455/56 a části pozemků p.p. č. 455/56, 455/4, 455/21, 460/11, 455/56 
SO 19 Areálové rozvody SLP, který je součásti pozemků p.p. č. 455/21, 455/56, 455/81, 456/3, 
460/5,460/8, 460/11, 460/13, 460/27, 467/3, 469/10, 1529, 455/55,455/105, 455/106, 455/104, 
455/21, 455/59, 455/81 a části pozemků p.p. č. 455/21, 455/56, 455/81, 456/3, 460/5,460/8, 
460/11, 460/13, 460/27, 467/3, 469/10, 1529, 455/55,455/105, 455/106, 455/104, 455/21, 
455/59, 455/81 
vše v k.ú. Zábřeh - VŽ, obec Ostrava, dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 2 
předloženého materiálu a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  
2) rozhodla 
  

o záměru města vypůjčit věci nemovité - samostatné stavební objekty a pozemky 

v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, a to: 
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SO 07.1 Tramvajové nástupiště (2ks), které jsou součástí pozemků parc. č.  3635/1, 3635/8, 
78,79/1 a ve staničení: 0,700 – 0,800, 
Tramvajová nástupiště jsou o délce 67m a šířce 4m a výšce nástupní hrany 0,24m nad TK. 
Součásti tramvajových nástupišť jsou mimo jiné nástupní plochy vč. obrubníků, přístupové 
chodníky šíře 4m. 
Pozemky parc. č.  3635/1, 3635/8, 78,79/1 

SO 07.2 Přejezd přes tramvajovou trať, které jsou součástí pozemků parc. č. 5670 a ve 
staničení: 0,784. 
Přejezd přes tramvajovou trať má šířku 8m  (volná šíře komunikace 4m, volná šíře chodníku 
4m), šířka přejezdové konstrukce: 8,4m (sedm celopryžových panelů) a délka 8,15m. Součásti 
tramvajového přejezdu je dopravní značení (výstražné kříže umístěné 4m od osy krajní koleje). 
Pozemek parc. č.  5670  
a dále 

v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, a to: 

SO 105 - Tramvajová zastávka Kpt. Vajdy, která je součástí pozemku parc. 612/18, 2ks 
tramvajové nástupiště zastávky Kpt. Vajdy jsou o délce: 65,8 m, šířce: 3 m a výšce nástupní 
hrany  0,2m nad TK (CSB-HK obrubníky). Každé tramvajové nástupiště je tvořeno zámkovou 
dlažbou tl. 80 mm, signálním pásem šířky 0,8m z reliéfní zámkové dlažby, bezpečnostním 
pásem šířky 0,54 m (obrubník + červená dlažba), šesti modulovým přístřeškem o výšce 2,7m a 
délce 8,2m, 2 ks  odpadkových košů a zábradlím zastávky o výšce 1,1m z profilu 60x60x3mm 
a délce levé 70,63m, pravé 52,17m a chodeckým koridorem ze živice šířky 3m. 
Pozemek parc. č.  612/18  
s tím, že předmětem výpůjčky mohou být uvedené stavební objekty a pozemky jednotlivě, 
přičemž si město v závislosti na výhodnosti nabídek vyhrazuje právo vypůjčit i více 
uvedených  pozemků, nebo i všechny tyto pozemky i jen jednomu zájemci. Dále si vyhrazuje 
právo tento záměr prodeje kteréhokoliv z těchto pozemků (a tedy i vícero těchto pozemků, 
nebo i všech uvedených pozemků) kdykoliv zrušit, 
dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 4 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 6 
Informace o stavbách velkoplošných obchodních objektů na území 
města Ostravy v roce 2013 
  
Usnesení číslo: 10564/RM1014/137 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 
  
1) projednala 
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informaci o stavbách velkoplošných obchodních objektů na území města Ostravy v roce 2013 
dle důvodové zprávy 
 

  
2) doporučuje 
   

zastupitelstvu města zrušit úkol, uložený Útvaru hlavního architekta dle bodu 4.8. 
Programových cílů a úkolů Rady města Ostravy k rozvoji města do roku 2002, a to jednou za 
rok informovat radu a zastupitelstvo o stavbách velkoplošných obchodních objektů na území 
města Ostravy 
 

  
3) ukládá 
   

náměstkovi primátora Ing. Jiřímu Hrabinovi 
předložit informaci o stavbách velkoplošných obchodních objektů na území města Ostravy
na 34. zasedání zastupitelstva města spolu s návrhem o zrušení  úkolu v bodu
4.8. Programových cílů a úkolů Rady města Ostravy k rozvoji města do roku 2002 
 

  
 Vyřizuje: Ing.arch. Cyril Vltavský, T: 10.09.2014
 vedoucí odboru útvaru hlavního architekta a stavebního řádu 
  

 
RM_M 22 
Předchozí souhlas k prodeji, prodloužení výpovědní doby a pachtu 
nemovitostí v majetku města, svěřených městským obvodům a nabytí 
nemovitostí 
  
Usnesení číslo: 10565/RM1014/137 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 
  
1) vydává 
  

předchozí souhlas k pachtu dle čl. 7, odst. (8) písm. c), bod 2, prodloužení výpovědní doby dle 
čl. 7, odst. (8), písm. c), bod 2, prodeje dle čl. 7, odst. (3), písm. a), bod 2, čl. 7, odst. (3), písm. 
a) bod 3, úplatnému a bezúplatnému nabytí dle čl. 7, odst. (3), písm. c) obecně závazné 
vyhlášky města Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, 
dle předloženého materiálu 

  
2) pověřuje 
   

útvar hlavního architekta 
odpovědí na žádosti městských obvodů dle předložených návrhů 
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 Vyřizuje: Ing.arch. Cyril Vltavský, T: 12.08.2014
 vedoucí odboru útvaru hlavního architekta a stavebního řádu 
  

 
RM_M 47 
Povolení výjimky ze stavebních uzávěr SDD Hlubina 1 a jáma Hlubina 1 
větrní pro stavbu “Muzeum horolezectví a těžních strojů, Důl Hlubina “ 
v k.ú. Moravská Ostrava 
  
Usnesení číslo: 10566/RM1014/137 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o povolení výjimky ze stavebních uzávěr vyhlášených územními rozhodnutími: č. 66/97 v 
bezpečnostním pásmu starého důlního díla (BP SDD) Hlubina 1 ze dne 12.3.1997 vydaným 
pod zn. Výst/ÚSŘ/5339/1/96 a č. 45/97 v BP SDD jáma Hlubina 1 větrní ze dne 19.2.1997 
vydaným pod zn. Výst/ÚSŘ/4795/15/96 , pro stavbu “Muzeum horolezectví a těžních strojů, 
Důl Hlubina” dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 111 
Předchozí souhlas k pronájmu nemovitostí v majetku města, svěřených 
Městskému obvodu Ostrava-Jih 
  
Usnesení číslo: 10567/RM1014/137 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 
  
1) nevydává 
   

předchozí souhlas k pronájmu nemovitostí dle čl. 7, odst. (8), písm. c), bod 5 obecně závazné 
vyhlášky města Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, 
dle předloženého materiálu 
 

  
2) pověřuje 
   

vedoucího útvaru hlavního architekta a stavebního řádu 
odpovědí na žádost Městského obvodu Ostrava-Jih dle předloženého návrhu 
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RM_M 5 
Uzavření Smlouvy o běžném účtu s Českou spořitelnou, a.s. – 
technický účet pro projekt „Přestupní terminál Hulváky. 1. Etapa“ – 
systém modifikované platby 
  
Usnesení číslo: 10568/RM1014/137 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
   

o  uzavření Smlouvy o běžném účtu mezi Českou spořitelnou, a.s., Praha 4, Olbrachtova 
1929/62, PSČ 140 00, IČ: 45 24 47 82  a statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. 8, 
729 30 Ostrava, IČ 00845451 ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu 
 

  
 

RM_M 23 
Návrh na uzavření dodatku č. 2 pojistné smlouvy č. 706-58640-28 o 
pojištění majetku a odpovědnosti podnikatelů 
  
Usnesení číslo: 10569/RM1014/137 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření dodatku č. 2 k pojistné smlouvě č. 706-58640-28 o pojištění majetku a 
odpovědnosti podnikatelů, ve znění dodatku č. 1, uzavřené mezi statutárním městem Ostrava, 
se sídlem Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČ 00845451 a Českou pojišťovnou a.s., se 
sídlem Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, IČ 45272956, evidenční číslo 2521/2013/OFR, dle 
přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 24 
Návrh na uzavření dodatku č. 6 k rámcové pojistné smlouvě o pojištění 
souboru vozidel 
  
Usnesení číslo: 10570/RM1014/137 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření dodatku č. 6 k rámcové pojistné smlouvě č. 56599116-12 o pojištění souboru 
vozidel, ve znění dodatku č. 1 až 5, uzavřené mezi statutárním městem Ostrava, se sídlem 
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Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČ 00845451 a Českou pojišťovnou, a.s., se sídlem 
Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, IČ 45272956, evidenční číslo 1236/2009/OFR, dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu 

  
 

RM_M 31 
Rozdělení příjmů z odvodu z loterií a výherních hracích přístrojů pro 
městské obvody 
  
Usnesení číslo: 10571/RM1014/137 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
   

zastupitelstvu města rozhodnout o rozdělení příjmů z odvodu z loterií a výherních hracích 
přístrojů pro městské obvody dle důvodové zprávy předloženého materiálu 
 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření, kterým se 

snižuje účelová rezerva (loterie) na § 6409, pol. 5901, ÚZ 1355, ORJ 120 o 46 113 tis.Kč 
zvyšují neinvestiční transfery obcím na § 6399, pol. 5321, ÚZ 1355, ORJ 120 o 46 113 tis.Kč 

Městské obvody dle důvodové zprávy 
- zvyšují neinvestiční přijaté transfery od obcí na pol. 4121, ÚZ 1355 celkem o 46 113 tis.Kč 
- zvyšují výdaje/snižují daňové příjmy na § xxxx, pol. xxxx celkem o 46 113 tis.Kč 

  
3) ukládá 
   

náměstku primátora Ing. Tomáši Petříkovi 
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí a schválení body 1) a 2) tohoto usnesení 
 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 10.09.2014
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  

 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

Strana 125/152 

 

RM_M 71 
Úprava závazného ukazatele a rozpočtu 
  
Usnesení číslo: 10572/RM1014/137 

(zn.předkl.) 
07 

  
k materiálu č. BJ1014 01943/14 
  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

- ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 
na ORJ 120, pol. 4116, ÚZ 34070 o 150 tis.Kč 
                                         ÚZ 33513233 o 95 tis.Kč  
                                                                  o 122 tis.Kč 
                                         ÚZ 33113233 o 17 tis.Kč  
                                                                  o 21 tis.Kč 
                                         ÚZ 34352 o 8 970 tis.Kč 

- neinvestiční přijaté transfery od krajů 
na pol. 4122, ORJ 120, ÚZ 341 o 150 tis.Kč 
                                                       o 468 tis.Kč 
                                         ÚZ 201 o 1 000 tis.Kč 
                                         ÚZ 13307 o 340 tis.Kč 

- neinvestiční transfery 
na § 3311, pol. 5336, ORJ 160, ÚZ 34070, org. 4234 o 150 tis.Kč 
                                                       ÚZ 34352, org. 4234 o 6 380 tis.Kč  
                                                                          org. 4240 o 580 tis.Kč 
                                                                          org. 4251 o 1 040 tis.Kč  
                                                       ÚZ 341, org. 4234 o 180 tis.Kč 
                                                                      org. 4240 o 150 tis.Kč                  
na § 3312, pol. 5336, ORJ 160, ÚZ 201, org. 4212 o 1 000 tis.Kč 
                                                        ÚZ 34352, org. 4212 o 970 tis.Kč  
na § 3315, pol. 5336, ORJ 160, ÚZ 341, org. 4215 o 138 tis.Kč 
na ORJ 180, § 4357, pol. 5336, ÚZ 33513233, org. 37 o 95 tis.Kč  
                                                                                 org. 39 o 122 tis.Kč  
                                                       ÚZ 33113233, org. 37 o 17 tis.Kč 
                                                                                 org. 39 o 21 tis.Kč 
na § 4357, pol. 5336, ORJ 180, ÚZ 341, org. 43 o 150 tis.Kč 
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na § 3529, pol. 5336, ORJ 170, ÚZ 13307, org. 4245 o 340 tis.Kč 

- investiční transfery 
na § 3522, pol. 6351, ORJ 170, ÚZ 8224, org. 4241 o 4 800 tis.Kč 

s n i ž u j í 

- ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 
na pol. 4116, ÚZ 35015, ORJ 120 o 80 tis.Kč 

- neinvestiční transfery 
na § 3592, pol. 5336, ÚZ 35015, ORJ 170, org. 4241 o 80 tis.Kč 

s n i ž u j e  účelová rezerva na financování akcí EIB 
na § 6409, pol. 5901, ÚZ 8224 o 4 800 tis.Kč 

  
2) ukládá 
   

vedoucímu odboru financí a rozpočtu  
realizovat schválené rozpočtové opatření 
 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.07.2014
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  
3) ukládá 
  

náměstku primátora Ing. Tomáši Petříkovi  

předložit zastupitelstvu ke schválení 

a) úpravu závazného ukazatele 

- zvýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci 

Národní divadlo moravskoslezské o 6 710 tis.Kč 
Divadlo loutek Ostrava o 730 tis.Kč 
Komorní scéna Aréna o 1 040 tis.Kč 
Ostravské muzeum o 138 tis.Kč 
Janáčkova filharmonie Ostrava o 1 970 tis.Kč 
Domov Čujkovova o 112 tis.Kč 
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Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava o 150 tis.Kč 
Dětské centrum Domeček o 340 tis.Kč 
Magnolie o 143 tis.Kč 

- zvýšení investiční dotace příspěvkové organizaci 

Městská nemocnice Ostrava o 4 800 tis.Kč 

- snížení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci 

Městská nemocnice Ostrava o 80 tis.Kč 

b) rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í  daňové příjmy na pol. 1122 o 310 490 tis.Kč 
z v y š u j í  běžné výdaje na § 6409, pol. 5362 o 310 490 tis.Kč 

s n i ž u j í  uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků ze zahraničí 
na pol. 8224 o 50 000 tis.Kč 
z v y š u j í  uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků 
na pol. 8124 o 50 000 tis.Kč 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 10.09.2014
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  

 
RM_M 72 
Úpravy rozpočtu r. 2014 
  
Usnesení číslo: 10573/RM1014/137 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

a) o změně charakteru neinvestiční dotace ve výši 2 500 tis.Kč schválené na akci “Stavební 
úpravy MŠ Ostrava-Vítkovice, Obránců míru 867/714” na dotaci investiční (městský obvod 
Vítkovice) 

b) o změně charakteru části investiční dotace ve výši 908 tis.Kč schválené na akci MK ul. 
Ferdinandova kolonie na dotaci neinvestiční (městský obvod Michálkovice) 
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c) o poskytnutí neinvestiční a investiční dotace ve výši 4 105 tis. Kč na rekonstrukci 
komunikace ul. Dostálova z prostředků investičního odboru (měst. obvod Slezská Ostrava) 

  
2) schvaluje 
  

rozpočtová opatření, kterými se 

z v y š u j í 

- nedaňové příjmy 
na pol. 2451, ÚZ 8224, ORJ 190, org. 4270 o 23 334 tis.Kč (B.5.) 

- ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 
na pol. 4116, ORJ 120, ÚZ 29004  o 15 tis.Kč (A.3.) 
                                         org. 78000000, ÚZ 33513233 o 467 tis.Kč (A.5.) 
                                                                     ÚZ 33113233 o 83 tis.Kč (A.5.)  
                                         org. 54000000, ÚZ 33513233 o 636 tis.Kč (B.2.) 
                                                    ÚZ 33113233 o 112 tis.Kč (B.2.)  
                                        ÚZ 14019 o 33 tis.Kč (A.7.) 

- neinvestiční přijaté transfery od krajů 
na pol. 4122, ÚZ 201, ORJ 120 o 315 tis.Kč (A.1.) 
                                                       o 331 tis.Kč (A.4.) 
                                                       o 1 000 tis.Kč (A.6.) 

- neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 
na pol. 4123, ORJ 120, ÚZ 38588005, org. 64000000 o 186 tis.Kč (B.3.) 
                                         ÚZ 38588005 o 180 tis.Kč (B.7.) 
(B.5.)  na pol. 4123, ORJ 120, ÚZ 38588005 o 1 574 tis.Kč  
                                                     ÚZ 38188001 o 139 tis.Kč                 

- ostatní investiční přijaté transfery 
na pol. 4216, ÚZ 54515835, ORJ 120, org. 5015 o 44 tis.Kč                                 

- investiční přijaté transfery od regionálních rad 
na pol. 4223, ORJ 120, ÚZ 38588505, org. 8108 o 5 999 tis.Kč (B.1.) 
                                                                   org. 64000000 o 845 (B.3.) 
                                         ÚZ 38588505 o 11 836 tis.Kč (B.7.)   
(B.5.) na pol. 4223, ORJ 120, ÚZ 38588505 o 19 984 tis.Kč 
                                                    ÚZ 38188501 o 1 764 tis.Kč 

- investiční přijaté transfery ze státních fondů 
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na pol. 4213, ÚZ 54190877, ORJ 120, org. 5015 o 3 tis.Kč (B.6.) 

- běžné výdaje 
na § 3529, pol. 5909, ORJ 170 o 315 tis.Kč (A.1.) 
                                                      o 331 tis.Kč (A.4.)  
(A.3.) na ORJ 190, § 1037, pol. 5213, ÚZ 29004 o 6 tis.Kč 
                                               pol. 5219, ÚZ 29004 o 9 tis.Kč   
(A.5.) na ORJ 180, § 4339, org. 78000000, ÚZ 33513233, pol. 5169 o 34 tis.Kč 
                                                                                                     pol. 5175 o 337 tis.Kč 
                                                                            ÚZ 33113233, pol. 5169 o 6 tis.Kč 
                                                                                                      pol. 5175 o 59 tis.Kč 
           na ORJ 135, § 4339, org. 78000000, ÚZ 33513233, pol. 5011 o 41 tis.Kč 
                                                                                                      pol. 5021 o 28 tis.Kč     
                                                                                                      pol. 5031 o 18 tis.Kč 
                                                                                                      pol. 5032 o 7 tis.Kč 
                                                                            ÚZ 33113233, pol. 5011 o 9 tis.Kč 
                                                                                                      pol. 5021 o 5 tis.Kč 
                                                                                                      pol. 5031 o 4 tis.Kč 
                                                                                                      pol. 5032 o 2 tis.Kč    
na § 5599, pol. 5162, ÚZ 201, ORJ 133 o 1 000 tis.Kč (A.6.) 
(A.7.) na ORJ 270, § 4349, ÚZ 14019, pol. 5011 o 25 tis.Kč 
                                                                   pol. 5031 o 6 tis.Kč 
                                                                   pol. 5032 o 2 tis.Kč 
na § 6112, pol. 5021, ORJ 135 o 90 tis.Kč (C.1.) 
(C.3.) na ORJ 230, § 3412, pol. 5137, org. 8161 o 372 tis.Kč 
                                                pol. 5139 o 91 tis.Kč 
                                 § 3111, pol. 5171 o 2 470 tis.Kč 
                                 § 3113, pol. 5171 o 3 539 tis.Kč 
na § 2141, pol. 5169, ÚZ 1355, ORJ 221 o 50 tis.Kč (C.6.) 
na § 5311, pol. 5024, ORJ 270 o 70 tis.Kč (C.8.) 
na § 2212, pol. 5171, ORJ 100 o 12 700 tis.Kč (C.10.) 
na § 6409, pol. 5364, ÚZ 38588505, ORJ 120 o 13 tis.Kč (E.1.) 
(E.2.) na ORJ 135, § 6171, pol. 5011 o 1 866 tis.Kč 
                                               pol. 5031 o 466 tis.Kč 
                                               pol. 5032 o 168 tis.Kč 

- kapitálové výdaje 
(B.8.) na ORJ 230, § 2212, pol. 6121, org. 3076, ÚZ 38588505 o 16 150 tis.Kč 
                                                                                    ÚZ 38108224 o 2 850 tis.Kč 
                                 § 2219, pol. 6121, ÚZ 38588505, org. 8134 o 8 500 tis.Kč 
                                                                                           org. 8136 o 425 tis.Kč 
                                                                                           org. 8138 o 552 tis.Kč  
                                                                 ÚZ 38108224, org. 8134 o 1 500 tis.Kč 
                                                                                           org. 8136 o 75 tis.Kč 
                                                                                           org. 8138 o 97 tis.Kč       
na § 6409, pol. 6909, ORJ 230, org. 8064 o 3 514 tis.Kč (C.2.) 
(C.3.) na ORJ 230, § 2321, pol. 6121, ÚZ 95, org. 7276 o 1 166 tis.Kč 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

Strana 130/152 

                                                                  ÚZ 8113, org. 7276 o 500 tis.Kč 
                                 § 3315, pol. 6121, org. 8156 o 6 600 tis.Kč  
                                 § 2310, pol. 6121, ÚZ 8113, org. 7279 o 2 190 tis.Kč 
                                 § 2321, pol. 6121, ÚZ 8113, org. 7280 o 710 tis.Kč 
                                                                                  org. 7281 o 700 tis.Kč 
                                 § 3612, pol. 6121, ÚZ 8224, org. 1015 o 200 tis.Kč  
                                 § 3412, pol. 6121, org. 8161 o 127 tis.Kč 
                                               pol. 6122, org. 8161 o 123 tis.Kč 
                                 § 3412, pol. 6121, org. 8143, ÚZ 36100000 o 290 tis.Kč 
                                                                                    ÚZ 36517871 o 1 500 tis.Kč 
                                                                                    ÚZ 95 o 1 742 tis.Kč 
                                                                 org.  8143 o 3 000 tis.Kč 
                                 § 2219, pol. 6121, ÚZ 95, org. 3148 o 800 tis.Kč 
                                                                 ÚZ  8113, org. 3146 o 344 tis.Kč 
                                 § 4357, pol. 6121, ÚZ 8113, org. 6041 o 150 tis.Kč 
                                 § 5219, pol. 6122, ÚZ 95, org. 8169 o 63 tis.Kč 
           na ORJ 137, § 3639, pol. 6130 o 931 tis.Kč 
na § 5512, pol. 6123, ORJ 121 o 4 500 tis.Kč (C.5.) 
(E.3.) na ORJ 230, § 3639, pol. 6121, org. 8141, ÚZ 2300 o 4 200 tis.Kč 
                                                                                     ÚZ 30102300 o 3 950 tis.Kč 
                                                                                     ÚZ 30122863 o 1 778 tis.Kč 
                                                                                     ÚZ 30522863 o 10 072 tis.Kč    

- neinvestiční transfery 
na § 6399, pol. 5321, ÚZ 8113, ORJ 120, org. 11 o 914 tis.Kč (C.2.) 
na § 3529, pol. 5336, ORJ 170, ÚZ 201, org. 4245 o 315 tis.Kč (A.1.) 
                                                                                        o 331 tis.Kč (A.4.) 
(B.5.) na OR 190, § 3741, org. 4270, pol. 5336, ÚZ 38588005 o 1 574 tis.Kč 
                                                                                  ÚZ 38188001 o 139 tis.Kč 
(C.4.) na ORJ 120, § 6399, pol. 5321, ÚZ 93, org. 2 o 500 tis.Kč 
                                                                               org. 15 o 150 tis.Kč 
na § 6399, pol. 5321, ÚZ 8113, ORJ 120, org. 16 o 908 tis.Kč (C.9.) 
                                                                        org. 3 o 3 248 tis.Kč (C.12.) 

- investiční transfery 
na § 6399, pol. 6341, ÚZ 8113, ORJ 120, org. 11 o 2 600 tis.Kč  (C.1.) 
                                                                        org. 7 o 2 500 tis.Kč (C.7.) 
                                                                        org. 3 o 857 tis.Kč (C.12.)  
(B.5.) na ORJ 190, § 3741, pol. 6356, org. 4270, ÚZ 38588505 o 19 984 tis.Kč 
                                                                                     ÚZ 38188501 o 1 764 tis.Kč                    

z v y š u j e  

- účelová rezerva na financování akcí EIB 
na § 6409, pol. 5901, ORJ 120, ÚZ 8224 o 5 899 tis.Kč (B.1.) 
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                                                                       o 23 334 tis.Kč (B.5.)  
                                                                       o 47 tis.Kč (B.6.) 
                                                                       o 12 016 tis.Kč (B.7.) 

- rozpočtová rezerva 
na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 100 tis.Kč (B.1.)  
                                                      o 1 779 tis.Kč (B.2., B.3.) 

s n i ž u j í 

- běžné výdaje 
na § 6112, pol. 5029, ORJ 135 o 90 tis.Kč (C.1.)  
(C.3.) na ORJ 230, § 3639, pol. 5169 o 7 531 tis.Kč  
                                 § 3111, pol. 5169 o 2 470 tis.Kč 
                                 § 3113, pol. 5169 o 3 539 tis.Kč 
na § 3392, pol. 5901, ÚZ 1355, ORJ 160 o 50 tis.Kč (C.6.) 
na § 5311, pol. 5011, ORJ 270 o 70 tis.Kč (C.8.) 

- kapitálové výdaje 
na § 6399, pol. 6121, ÚZ 8113, ORJ 230 o 3 514 tis.Kč (C.2.) 
(C.3.) na ORJ 230, § 2321, pol. 6121, ÚZ 95, org. 7253 o 66 tis.Kč 
                                                                              org. 7093 o 1 100 tis.Kč 
                                 § 2310, pol. 6121, ÚZ 8113, org. 7264 o 500 tis.Kč 
                                                                                  org. 7179 o 3 600 tis.Kč 
                                 § 3612, pol. 6121, ÚZ 8224, org. 1016 o 200 tis.Kč  
                                 § 3639, pol. 6121, org. 8114 o 713 tis.Kč 
                                 § 2219, pol. 6121, org. 3089, ÚZ 36100000 o 290 tis.Kč  
                                                                                    ÚZ 36517871 o 1 500 tis.Kč 
                                                                                    ÚZ 95 o 1 742 tis.Kč 
                                                                  org. 3089 o 3 000 tis.Kč 
                                 § 2212, pol. 6121, ÚZ 95, org. 3105 o 800 tis.Kč 
                                 § 3639, pol. 6121, ÚZ 8113, org. 8100 o 494 tis.Kč 
                                 § 5119, pol. 6121, ÚZ 95, org. 8169 o 63 tis.Kč 
na § 5511, pol. 6123, ORJ 121 o 4 500 tis.Kč (C.5.) 
na § 6399, pol. 6121, ÚZ 8113, ORJ 230  o 4 105 tis.Kč  

- neinvestiční transfery 
na § 6399, pol. 5321, ÚZ 93, ORJ 120, org. 11 o 914 tis.Kč (C.2.) 
na § 3529, pol. 5331, ORJ 170, org. 4245 o 315 tis.Kč (A.1.) 
                                                                         o 331 tis.Kč (A.3.) 
na § 6399, pol. 5321, ÚZ 8224, ORJ 120, org. 5 o 57 tis.Kč (B.4.) 
na § 3322, pol. 5213, ORJ 210 o 650 tis.Kč (C.4.) 
na § 6399, pol. 5321, ÚZ 8113, ORJ 120, org. 7 o 2 500 tis.Kč (C.7.) 

- investiční transfery obcím 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

Strana 132/152 

na § 6399, pol. 6341, ÚZ 3500, ORJ 120, org. 11 o 2 600 tis.Kč (C.2.) 
                                      ÚZ 8113, ORJ 120, org. 16 o 908 tis.Kč (C.9.) 

s n i ž u j e  

- financování na pol. 8115, ORJ 120, ÚZ 8224 o 57 tis.Kč (B.4.) 

- rozpočtová rezerva 
na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 13 tis.Kč (E.1.) 
                                                      o 2 500 tis.Kč (E.2.) 

- účelová rezerva na financování akcí EIB 
(B.8.) na § 6409, pol. 5901, ÚZ 8224, ORJ 120 o 19 000 tis.Kč  
                                                                                  o 11 149 tis.Kč 

- účelová rezerva na financování investičních akcí 
na § 6409, pol. 5901, ÚZ 2300, ORJ 120 o 20 000 tis.Kč 

Městský obvod Petřkovice (C.2.) 
- sníží přijaté investiční transfery od obcí na pol. 4221, Ú 3500 o 2 600 tis.Kč 
- zvýší přijaté investiční transfery od obcí na pol. 4221, ÚZ 8113 o 2 600 tis.Kč 
- sníží přijaté neinvestiční transfery od obcí na pol. 4121, ÚZ 93 o 914 tis.Kč 
- zvýší přijaté neinvestiční transfery od obcí na pol. 4121, ÚZ 8113 o 914 tis.Kč 
- sníží kapitálové výdaje na akci 3913 - rozšíření parkoviště u obecního úřadu a sadové úpravy  
  na § 2219, pol. 6xxx, ÚZ 3500 o 2 600 tis.Kč 
- zvýší kapitálové výdaje na akci 3913 - rozšíření parkoviště u obecního úřadu a sadové 
úpravy  
  na § 2219, pol. 6xxx, ÚZ 8113 o 2 600 tis.Kč 
- sníží běžné výdaje na zpracování PD na opravu elektroinstalace vzduchotechniky a interiéru 
KD 
na § 3392, pol. 5xxx, ÚZ 93 o 914 tis.Kč 
- zvýší běžné výdaje na zpracování PD na opravu elektroinstalace vzduchotechniky a interiéru 
KD 
na § 3392, pol. 5xxx, ÚZ 8113 o 914 tis.Kč 

Městský obvod Stará Bělá (A.2.) 
- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 
na pol. 4116, ÚZ 7001 o 172 tis.Kč 
- zvýší běžné výdaje na opravu památníku obětem 2. světové války 
na § 3326, pol. 5171, ÚZ 7001 o 172 tis.Kč 

Městský obvod Poruba (B.4.) 
- sníží neinvestiční přijaté transfery od obcí na pol. 4121, ÚZ 8224 o 57 tis.Kč 
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- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR na pol. 4116, ÚZ xxxxxxxx o 57 tis.Kč 

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz (C.4.) 
- zvýší neinvestiční přijaté transfery od obcí na pol. 4121, ÚZ 93 o 500 tis.Kč 
- zvýší běžné výdaje na § xxxx, pol. 5171, ÚZ 93 o 500 tis.Kč 

Městský obvod Proskovice (C.4.) 
- zvýší neinvestiční přijaté transfery od obcí na pol. 4121, ÚZ 93 o 150 tis.Kč 
- zvýší běžné výdaje na § xxxx, pol. 5171, ÚZ 93 o 150 tis.Kč 

Městský obvod Vítkovice (C.7.) 
- sníží neinvestiční přijaté transfery od obcí na pol. 4121, ÚZ 8113 o 2 500 tis.Kč 
- zvýší investiční přijaté transfery od obcí na pol. 4221, ÚZ 8113 o 2 500 tis.Kč 
- sníží běžné výdaje na § 3111, pol. 51xx, ÚZ 8113 o 2 500 tis.Kč 
- zvýší kapitálové výdaje na akci 6876 - stavební úpravy MŠ Obránců míru 
na § 3111, pol. 61xx, ÚZ 8113 o 2 500 tis.Kč 

Městský obvod Michálkovice (C.9.) 
- sníží investiční přijaté transfery od obcí na pol. 4221, ÚZ 8113 o 908 tis.Kč 
- zvýší neinvestiční přijaté transfery od obcí na pol. 4121, ÚZ 8113 o 908 tis.Kč 
- sníží kapitálové výdaje na MK Fedinandova kolonie na § 2212, pol. 6121, ÚZ 8113 o 908 
tis.Kč 
- zvýší běžné výdaje na opravu MK Ferdinandova kolonie na § 2212, pol. 5171, ÚZ 8113 o 
908 tis.Kč 

Městský obvod Slezská Ostrava (C.12.) 
- zvýší neinvestiční přijaté transfery od obcí na pol. 4121, ÚZ 8113 o 3 248 tis.Kč 
- zvýší investiční přijaté transfery od obcí na pol. 4221, ÚZ 8113 o 857 tis.Kč 
- zvýší běžné výdaje na opravu MK Dostálova na § 221x, pol. 5xxx, ÚZ 8113 o 3 248 tis.Kč 
- zvýší kapitálové výdaje na rekonstrukci MK Dostálova na § 221x, pol. 6xxx, ÚZ 8113 o 857 
tis.Kč 

  
3) ukládá 
   

vedoucímu odboru financí a rozpočtu  
realizovat schválená rozpočtová opatření 
 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.07.2014
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  

 
RM_M 106 
Poskytnutí dotace městskému obvodu Krásné Pole na “Rekonstrukci 

(zn.předkl.) 
07 
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kotelny ZŠ Krásné Pole” 
  
Usnesení číslo: 10574/RM1014/137 
  
Rada města 
  
1) rozhodla 
   

o poskytnutí investiční dotace městskému obvodu Krásné Pole ve výši 9 000 tis.Kč na akci 
“Rekonstrukce kotelny ZŠ Krásné Pole” 
 

  
2) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se 

s n i ž u j í  kapitálové výdaje 
na § 6399, pol. 6121, ÚZ 8113, ORJ 230 o 4 243 tis.Kč 
s n i ž u j e  rozpočtová rezerva města 
na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 4 757 tis.Kč 
z v y š u j í  investiční transfery obcím 
na § 6399, pol. 6341, ORJ 120, org. 18, ÚZ 8113 o 4 243 tis.Kč 
                                                                     ÚZ 3500 o 4 757 tis.Kč 

Městský obvod Krásné Pole 
- zvýší přijaté investiční transfery od obcí na pol. 4221, ÚZ 8113 o 4 243 tis.Kč 
                                                                                             ÚZ 3500 o 4 757 tis.Kč 
- zvýší kapitálové výdaje na akci 6877 - rekonstrukce kotelny ZŠ Krásné Pole 
na § 3113, pol. 6xxx, ÚZ 8113 o 4 243 tis.Kč 
                                    ÚZ 3500 o 4 757 tis.Kč  

  
3) ukládá 
   

vedoucímu odboru financí a rozpočtu  
realizovat schválené rozpočtové opatření 
 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.07.2014
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  

 
RM_M 34 
Žádost o udělení výjimky z tržního řádu v Komenského sadech 
  
Usnesení číslo: 10575/RM1014/137 

(zn.předkl.) 
10 
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Rada města 
  
1) projednala 
  

žádost xxxxxx xxxxxxxx o udělení výjimky z tržního řádu pro Komenského sady dle přílohy             
č. 1) předloženého materiálu 

  
2) souhlasí 
   

se způsobem vyřízení žádosti xxxxxxx xxxxxxx o udělení výjimky z tržního řádu pro 
Komenského sady dle přílohy č. 3 předloženého materiálu s úpravou 
 

  
 

RM_M 17 
Vyjádření k umístění zastávek na území statutárního města Ostrava 
  
Usnesení číslo: 10576/RM1014/137 

(zn.předkl.) 
09 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
   

s umístěním zastávky uvedené v žádosti o povolení k provozování mezinárodní linkové osobní 
dopravy na lince 000303 PRAHA (CZ) - WARSZAWA (PL) 
 

  
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 žádosti o udělení povolení k provozování 
mezinárodní linkové osobní dopravy na lince 000303 PRAHA (CZ) - WARSZAWA (PL) (dle 
přílohy č. 2 předloženého materiálu) 

  
 Vyřizuje: Ing. Břetislav Glumbík, T: 23.07.2014
 vedoucí odboru dopravy 
  

 
RM_M 18 
Vyjádření k umístění zastávek na území statutárního města Ostrava pro 

(zn.předkl.) 
09 
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linky společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. 
  
Usnesení číslo: 10577/RM1014/137 
  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s umístěním zastávek uvedených v žádostech o udělení/změnu licencí k provozování 
vnitrostátní veřejné linkové osobní dopravy provozované jako městská autobusová doprava 
dopravce Dopravní podnik Ostrava a.s. na linky: 

915020  Poruba,Studentské koleje – most Pionýrů 
915031  Výškovice – Kunčice,NH jižní brána 
915037  Poruba,Studentské koleje – ÚAN 
915038  Mor.Ostrava,nám.Republiky – Kunčice,NH Zářičí 
915044  Třebovice,Tesco – Poruba,Otakara Jeremiáše 
915046  Polanka n.Odrou,Polanka – Krásné Pole,Družební 
915047  Poruba,Studentská – Plesná 
915051  Plesná – Svinov,nádraží 
915054  Mor.Ostrava,Sad B.Němcové – Poruba,Alšovo nám. 
915058  Martinov,střed – Poruba,radnice 
915059  Vítkovice,Mírové nám.- Polankan.Odrou,Polanka 
915062  Hrabůvka,Dvouletky – Kunčice,NH jižní brána 
915073  ÚAN – Hrabůvka,prům.zóna jih 
915077  Výškovice – Hrabová,statek 
915041  Ostrava – Ostrava,Hrabová/Vratimov 
915076  Svinov,mosty dolní zast. – Polanka n.Odrou,Polanka 
             nově Svinov,mosty dolní zast. – Polanka n.Odrou,Hraničky 

  
2) ukládá 
  

vedoucímu odboru dopravy 

vydat vyjádření k umístění zastávek uvedených v žádostech o udělení/změnu licencí k 
provozování vnitrostátní veřejné linkové osobní dopravy provozované jako městská hromadná 
doprava na linky: 

915020  Poruba,Studentské koleje – most Pionýrů 
915031  Výškovice – Kunčice,NH jižní brána 
915037  Poruba,Studentské koleje – ÚAN 
915038  Mor.Ostrava,nám.Republiky – Kunčice,NH Zářičí 
915044  Třebovice,Tesco – Poruba,Otakara Jeremiáše 
915046  Polanka n.Odrou,Polanka – Krásné Pole,Družební 
915047  Poruba,Studentská – Plesná 
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915051  Plesná – Svinov,nádraží 
915054  Mor.Ostrava,Sad B.Němcové – Poruba,Alšovo nám. 
915058  Martinov,střed – Poruba,radnice 
915059  Vítkovice,Mírové nám.- Polankan.Odrou,Polanka 
915062  Hrabůvka,Dvouletky – Kunčice,NH jižní brána 
915073  ÚAN – Hrabůvka,prům.zóna jih 
915077  Výškovice – Hrabová,statek 
915041  Ostrava – Ostrava,Hrabová/Vratimov 
915076  Svinov,mosty dolní zast. – Polanka n.Odrou,Polanka 
             nově Svinov,mosty dolní zast. – Polanka n.Odrou,Hraničky 

(dle přílohy č. 2 předloženého materiálu) 

  
 Vyřizuje: Ing. Břetislav Glumbík, T: 25.07.2014
 vedoucí odboru dopravy 
  

 
RM_M 15 
Navýšení průměrného přepočteného počtu zaměstnanců právnické 
osobě Domov Slunečnice Ostrava, příspěvková organizace 
  
Usnesení číslo: 10578/RM1014/137 

(zn.předkl.) 
41 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

navýšení průměrného přepočteného stavu zaměstnanců právnické osobě Domov Slunečnice 
Ostrava, příspěvková organizace s účinností od 1.9.2014 o 4 zaměstnance na celkový počet 254 
a krytí souvisejících osobních nákladů celkem o  352 tis. Kč z navýšených vlastních výnosů 
organizace 

  
 

RM_VZ 29 
Veřejná zakázka “Inteligentní zastávky” a “Podpora veřejné dopravy” 
  
Usnesení číslo: 10579/RM1014/137 

(zn.předkl.) 
09 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
   

o zveřejnění předběžného oznámení dle ustanovení § 86 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce “Inteligentní zastávky”. Činnost 
směřující k zadání této veřejné zakázky zajišťuje na základě Smlouvy o poskytování služeb 
administrace zadávacích řízení společnost MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, se sídlem 
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Jakubská 121/1, 602 00 Brno, IČO: 28305043 
 

  
2) rozhodla 
   

o zveřejnění předběžného oznámení dle ustanovení § 86 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce “Podpora veřejné dopravy”. 
Činnost směřující k zadání této veřejné zakázky zajišťuje na základě Smlouvy o poskytování 
služeb administrace zadávacích řízení společnost MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, se 
sídlem Jakubská 121/1, 602 00 Brno, IČO: 28305043 
 

  
 

RM_M 14 
Návrh na schválení projektů podaných do výzvy Statutárního města 
Ostravy v rámci realizace Integrovaného plánu rozvoje města 
“Budoucnost Vítkovic” s předpokládaným spolufinancováním z 
Integrovaného operačního programu 2007-2013 
  
Usnesení číslo: 10580/RM1014/137 

(zn.předkl.) 
86 

  
k usnesení č. 1649/ZM1014/23 
  
Rada města 
  
1) schvaluje 
   

projekty předložené do výzvy Statutárního města Ostravy pro podání žádostí o poskytnutí 
podpory v rámci realizace Integrovaného plánu rozvoje města “Budoucnost Vítkovic” uvedené 
v příloze č. 1 předloženého materiálu. 
 

  
2) schvaluje 
   

potvrzení o výběru projektů dle přílohy č. 2 předloženého materiálu. 
 

  
 
 
 

RM_M 16 
Žádost právnické osoby v oblasti handicapovaní včetně dětí a mládeže 
o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně 
  
Usnesení číslo: 10581/RM1014/137 

(zn.předkl.) 
86 

  
Rada města 
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1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o povolení prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně, který byl uložen 
právnické osobě PRAPOS, IČO 27011283, se sídlem Šeříková 609/15, 700 30 Ostrava -
Výškovice, a to v plné výši  dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
2) doporučuje 
   

zastupitelstvu města schválit návrh rozhodnutí o povolení prominutí odvodu za porušení 
rozpočtové kázně dle bodu 1) tohoto usnesení a přílohy č. 2 předloženého materiálu a 
rozhodnout o vydání tohoto rozhodnutí    
 

  
3) ukládá 
  

náměstkovi primátora Ing. Martinu Štěpánkovi, Ph.D. 

předložit návrhy dle bodu 1) a 2) tohoto usnesení zastupitelstvu města 

  
 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 10.09.2014
 vedoucí odboru sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit 
  

 
RM_M 43 
Návrh Dodatku č.1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace uzavřené s 
organizací Ateliér pro děti a mládež při Národním divadle 
moravskoslezském 
  
Usnesení číslo: 10582/RM1014/137 

(zn.předkl.) 
86 

  
k usnesení č. 2342/ZM1014/30 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  zastupitelstvu města 

rozhodnout o rozšíření účelu použití finančních prostředků u smlouvy o poskytnutí účelové 
dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy uzavřené s organizací Ateliér pro děti a mládež 
při Národním divadle moravskoslezském, IČO 22710981, se sídlem ul. Čs. legií 148/14, 
701 04 Ostrava - Moravská Ostrava, ev.č. smlouvy 0330/2014/SVŠ dle důvodové zprávy  
 

  
2) doporučuje 
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zastupitelstvu města 
rozhodnout o uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu 
statutárního města Ostravy, ev.č. 0330/2014/SVŠ, dle bodu 1) tohoto usnesení a přílohy č.3 
předloženého materiálu 
 

  
3) ukládá 
   

náměstkovi primátora Ing. Martinu Štěpánkovi, Ph.D. 
předložit návrhy dle bodu 1) a 2) tohoto usnesení k rozhodnutí zastupitelstvu města 
 

  
 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 10.09.2014
 vedoucí odboru sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit 
  

 
RM_M 108 
Jmenování zástupce města do organizačního výboru Mistrovství světa 
v ledním hokeji IIHF 2015 
  
Usnesení číslo: 10583/RM1014/137 

(zn.předkl.) 
86 

  
k usnesení č. 7549/RM1014/100 
  
Rada města 
  
1) jmenuje 
  

zástupce města do organizačního výboru Mistrovství světa v ledním hokeji IIHF 2015: 

- Ing. Martin Štěpánek, PhD. 

- Mgr. Šárka Mokrá 

  
 
 
 

RM_VZ 34 
Veřejná zakázka “Realizace projektových aktivit orgánů sociálně-právní 
ochrany dětí Ostrava II”, poř. č. 138/2014 
  
Usnesení číslo: 10584/RM1014/137 

(zn.předkl.) 
86 

  
k usnesení č. 10405/RM1014/136 
  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

Strana 141/152 

Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy  podle přílohy č. 2 předloženého 
materiálu na realizaci projektových aktivit určených sociálním pracovníkům orgánů sociálně-
právní ochrany dětí v rámci projektu “Systémová podpora zaměstnanců orgánů SPOD 
působících na území města Ostravy” s uchazečem, který podal svou nabídku pod 

poř. č. 1 
Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. 
se sídlem: Praha 8, Vítkova 10/241, PSČ 186 00 
IČO: 26187639 

za cenu nejvýše přípustnou  
- pro část 1 Akreditované kurzy - 528.000,- Kč bez DPH 
- pro část 2 Workshopy - 78.000,- Kč bez DPH  

  
 

RM_M 3 
Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Ing. Martina Štěpánka, Ph.D., 
náměstka primátora, do SRN (Drážďany, Berlín) ve dnech 26.-29.06.2014 
  
Usnesení číslo: 10585/RM1014/137 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 10351/RM1014/136 
  
Rada města 
  
1) projednala 
  

zprávu ze zahraniční pracovní cesty Ing. Martina Štěpánka, Ph.D., náměstka primátora, 
do SRN (Drážďany, Berlín) ve dnech 26.-29.06.2014   

  
 
 
 

RM_M 20 
Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do vlastnictví Městské 
nemocnice Ostrava, příspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 10586/RM1014/137 

(zn.předkl.) 
40 

  
Rada města 
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1) rozhodla 
   

v souladu s § 27 odst. 5 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, o udělení předchozího souhlasu s nabytím darů 
dle důvodové zprávy  a návrhu smluv, uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu do 
vlastnictví Městské nemocnice Ostrava, příspěvkové organizace 
 

  
2) ukládá 
  

náměstkyni primátora Ing. Simoně Piperkové 
vystavit za zřizovatele předchozí souhlas zřizovatele k darovacím smlouvám dle bodu 1) tohoto 
usnesení  

  
 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 31.07.2014
 vedoucí odboru kultury a zdravotnictví 
  

 
RM_M 33 
Udělení předchozího souhlasu s nabytím daru do vlastnictví městských 
příspěvkových organizací z oblasti kultury 
  
Usnesení číslo: 10587/RM1014/137 

(zn.předkl.) 
42 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

v souladu s § 27, odst. 5, písm. b), zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, o udělení předchozího souhlasu s nabytím 
darů do vlastnictví městských příspěvkových organizací z oblasti kultury dle důvodové zprávy 
a přílohy č. 1 a č. 2 předloženého materiálu 

  
2) ukládá 
  

náměstkyni primátora Ing. Simoně Piperkové 
vystavit za zřizovatele předchozí souhlasy zřizovatele k darovacím smlouvám dle bodu 1) 
tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 31.07.2014
 vedoucí odboru kultury a zdravotnictví 
  

 
RM_M 19 
Návrh na poskytnutí neinvestičního příspěvku Dětskému centru 
Domeček, příspěvková organizace 

(zn.předkl.) 
40 
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Usnesení číslo: 10588/RM1014/137 
  
Rada města 
  
1) rozhodla 
   

o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku ve výši 496 tis. Kč Dětskému centru 
Domeček, příspěvková organizace, se sídlem Jedličkova 1025/5, 700 44 Ostrava - Zábřeh, 
IČ 70631956, na úhradu nákladů na opravy nemovitého majetku a vnitřních prostor  
 

  
2) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se 

- zvyšuje neinvestiční příspěvek PO 

  na § 3529, pol. 5331, ORJ 170, org. 4245 ..... o 496 tis. Kč 

- snižují běžné výdaje 

  na § 3529, pol. 5909, ORJ 170 ..................... o 496 tis. Kč 

  
3) ukládá 
   

vedoucímu odboru financí a rozpočtu 
realizovat schválené rozpočtové opatření 
 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.07.2014
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  
4) ukládá 
  

náměstkyni primátora Ing. Simoně Piperkové 

předložit zastupitelstvu města ke schválení úpravu závazného ukazatele - zvýšení 
neinvestičního příspěvku Dětskému centru Domeček, příspěvková organizace, o 496 tis. Kč 

  
 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 10.09.2014
 vedoucí odboru kultury a zdravotnictví 
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RM_M 21 
Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do vlastnictví Dětského 
centra Domeček, příspěvková organizace 
  
Usnesení číslo: 10589/RM1014/137 

(zn.předkl.) 
40 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

v souladu s § 27 odst. 5 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, o udělení přechozího souhlasu s nabytím darů dle 
důvodové zprávy  předloženého materiálu a návrhů smluv, uvedených v příloze č. 1  do 
vlastnictví Dětského centra Domeček, příspěvkové organizace 

  
2) ukládá 
  

náměstkyni primátora Ing. Simoně Piperkové 
 vystavit za zřizovatele předchozí souhlas zřizovatele s nabytím darů dle bodu 1) tohoto 
usnesení 

  
 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 31.07.2014
 vedoucí odboru kultury a zdravotnictví 
  

 
RM_MZP 1 
Návrh na poskytnutí odměny MUDr. Tomáši Nyklovi za výkon funkce 
ředitele Městské nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, v roce 
2013 
  
Usnesení číslo: 10590/RM1014/137 

(zn.předkl.) 
39 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
   

poskytnutí odměny MUDr. xxxxxx xxxxxxx za výkon funkce ředitele Městské nemocnice 
Ostrava, příspěvková organizace, v roce 2013 dle důvodové zprávy 
 

 
RM_VZ 20 
Zadání veřejné zakázky “Jazykové kurzy”, poř. č. 136/2014 
  
Usnesení číslo: 10591/RM1014/137 

(zn.předkl.) 
22 

  
Rada města 
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1) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na zajištění a realizaci 
systematického jazykového vzdělávání zaměstnanců statutárního města Ostravy s uchazečem: 

TT - CONTACT, s.r.o. 
Sídlo: Ostrava, Moravská Ostrava, Sadová 2650/20, PSČ 702 00 
IČ: 25827499 

za cenu nejvýše přípustnou 800.000,- Kč bez DPH 

  
 

RM_M 40 
Návrh na vyřazení přebytečného a neupotřebitelného majetku v užívání 
Magistrátu města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 10592/RM1014/137 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o vyřazení přebytečného a neupotřebitelného majetku statutárního města Ostravy v užívání 
Magistrátu města Ostravy v rozsahu a způsobem dle předloženého materiálu - fyzickou 
likvidaci a prodejem 

  
2) jmenuje 
  

likvidační komisi, která o provedené likvidaci protokol likvidační protokol dle “ Směrnice 
2/2007 pro evidenci majetku” a jmenuje její členy: 

předseda: 

Ing. Bc. Pavel Šmátrala - vedoucí odboru hospodářské správy 

členové: 

Bc. Helena Tichavská - odbor projektů IT  služeb a outsourcingu 

Ing. Přemysl Kubečka - odbor hospodářské správy 
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Ing. René Bartoš - odbor hospodářské správy 

  
 

RM_M 2 
Návrh na souhlas či nesouhlas s umístěním a realizací stavby 
reklamních zařízení na pozemku parc.č. 988 v k.ú. Kunčice nad 
Ostravicí, obec Ostrava, jako vlastníka sousední nemovitosti 
  
Usnesení číslo: 10593/RM1014/137 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) nesouhlasí 
  

jako vlastník sousední nemovitosti (statutární město Ostrava vlastní pozemek  parc.č. 986/3 –
ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Kunčice nad Ostravicí, obec Ostrava) s umístěním a realizací 
stavby 3 ks reklamních billboardů na pozemku parc.č. 988 – ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. 
Kunčice nad Ostravicí, obec Ostrava, pro investora: společnost MACH – TĚSNĚNÍ spol. s r.o., 
se sídlem Lešetínská 637/47, 719 00 Ostrava - Kunčice, IČ: 26815869,  

  
2) ukládá 
  

Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru hospodářské správy 
zajistil vyhotovení příslušného  nesouhlasu dle bodu 1) tohoto usnesení a s tím 
spojené  veškeré úkony 

  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 25.07.2014
 vedoucí odboru hospodářské správy 
  
3) zmocňuje 
   

vedoucího odboru hospodářské správy 
k podpisu nesouhlasu dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení 
 

  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 25.07.2014
 vedoucí odboru hospodářské správy 
  

 
RM_M 25 
Kácení dřevin na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 10594/RM1014/137 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
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1) souhlasí 
  

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

a) 5 ks višeň (sakura) o obvodech kmenů 182, 174, 142, 136 a 152 cm, všechny rostoucí na 
pozemku parc.č. 371/1 – ostatní plocha, zeleň v k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu 

b) 1 ks lípa o obvodu  kmene  130 cm, rostoucí na pozemku parc.č. 904/1 – ostatní plocha, 
ostatní komunikace v k.ú. Přívoz, obec Ostrava, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 
    
c) 1 ks topol o obvodu kmene 250 cm, rostoucí na pozemku parc.č. 717 – ostatní plocha, zeleň 
v k.ú.Poruba, obec Ostrava, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 
   
d) 3 ks jírovec o obvodech kmenů 178, 180 a 279 cm, 1ks hrušeň o obvodu kmene 112 cm, vše 
rostoucí na pozemku parc.č. 1294/1 – ostatní plocha, zeleň v k.ú. Hrušov, obec Ostrava, dle 
přílohy č. 4 předloženého materiálu 

e) 9 ks  topol  o obvodech  kmenů 136, 147, 168, 171, 183, 195, 197, 198 a 229 cm, všechny 
rostoucí na pozemku parc.č. 753/4 – ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Slezská Ostrava, obec 
Ostrava a 3 ks topol o obvodech kmenů 170, 180 a 210 cm, všechny rostoucí na pozemku 
parc.č. 751/4 – ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, dle přílohy č. 5 
předloženého materiálu 

f) 1 ks lípa o obvodu kmene 232 cm, rostoucí na pozemku parc.č. 1661/14 – ostatní plocha, 
ostatní komunikace v k.ú. Kunčičky, obec Ostrava, dle přílohy č.6 předloženého materiálu   
     
g) 1 ks vrba dvojkmen o obvodech kmenů 296 a 403 cm, rostoucí na pozemku parc.č. 2055/6 –
ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Pustkovec, obec Ostrava, dle přílohy č. 7 předloženého 
materiálu 

 

 

  
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) až 1g) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 25.07.2014
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 vedoucí odboru hospodářské správy 
  
3) zmocňuje 
  

vedoucího odboru hospodářské správy 
k podpisu  žádostí dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 25.07.2014
 vedoucí odboru hospodářské správy 
  

 
RM_M 26 
Návrh na souhlas ke stavbám na pozemcích v katastrálních územích 
obce Ostrava, jako vlastníka sousedních nemovitostí 
  
Usnesení číslo: 10595/RM1014/137 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

a) jako vlastník  sousední nemovitosti (statutární město Ostrava vlastní pozemek  parc.č. 
793/343 – ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava)  s 
umístěním a provedením stavby oplocení na pozemcích parc.č. 299 – ostatní plocha, jiná 
plocha, 300 – trvalý travní porost  a parc.č. 306 – orná půda, všechny v k.ú. Výškovice u 
Ostravy, obec Ostrava, pro investora stavby: pana xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx, oba bytem xxxxxxxx xxx/xx, xxxx xx xxxxxx - xxxxxxxx 

b) jako vlastník sousední nemovitosti (statutární město Ostrava vlastní pozemek parc.č. 84/5 –
ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava) s umístěním a provedením 
stavby oplocení na pozemku parc.č. 84/1 – ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Slezská Ostrava, 
obec Ostrava, pro investora stavby: Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, 30. 
dubna 1682/24, 702 00 Moravská Ostrava 

 

 

  
2) ukládá 
  

Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru hospodářské správy 
zajistil vyhotovení příslušných souhlasů dle bodů 1a) a 1b)  tohoto usnesení a s tím 
spojené  veškeré úkony 
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 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 25.07.2014
 vedoucí odboru hospodářské správy 
  
3) zmocňuje 
  

vedoucího odboru hospodářské správy 
k podpisu souhlasů dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 25.07.2014
 vedoucí odboru hospodářské správy 
  

 
RM_M 27 
Sleva z poplatku za pronájem vodohospodářské infrastruktury v 
průmyslové zóně Mošnov v roce 2014 pro Severomoravské vodovody a 
kanalizace Ostrava a.s. 
  
Usnesení číslo: 10596/RM1014/137 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o slevě z poplatku za pronájem vodohospodářské infrastruktury v průmyslové zóně Mošnov v 
roce 2014 pro společnost  Severomoravské  vodovody a kanalizace Ostrava a.s., se sídlem
28. října 169, 709 45 Ostrava, a to ve výši dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 30 
Návrh na souhlas s umístěním a realizací stavby „Přístavba a stavební 
úpravy RD“ na pozemcích parc.č. 1442 a 1440 v k.ú. Radvanice, obec 
Ostrava, jako vlastníka sousední nemovitosti. 
  
Usnesení číslo: 10597/RM1014/137 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

jako vlastník sousední nemovitosti  (statutární město Ostrava vlastní pozemek parc.č. 3242 –
ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Radvanice, obec Ostrava) s umístěním a realizací 
stavby „Přístavba a stavební úpravy RD“ na pozemcích parc.č. 1442 – zastavěná plocha a 
nádvoří a 1440 – zahrada, oba v k.ú. Radvanice, obec Ostrava,  pro  investora stavby: paní 
xxxxx xxxxxxxx, bytem xxxxxxx xx/x, xxx xx xxxxxxx - xxxxxxxxx 

  
2) ukládá 
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Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru hospodářské správy 
zajistil vyhotovení příslušného souhlasu dle bodu 1)  tohoto usnesení a s tím spojené  veškeré 
úkony 

  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 25.07.2014
 vedoucí odboru hospodářské správy 
  
3) zmocňuje 
  

vedoucího odboru hospodářské správy 
k podpisu souhlasu dle bodů 1) a 2) tohoto usnesen 

  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 25.07.2014
 vedoucí odboru hospodářské správy 
  

 
RM_M 42 
Kontrola plnění usnesení rady města za období duben, květen 2014 
  
Usnesení číslo: 10598/RM1014/137 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

předloženou kontrolu s tím, že: 

a) usnesení dle přílohy č. 1 předloženého materiálu jsou splněna a vyřazují se z dalšího 
sledování 

b) usnesení dle přílohy č. 2, 3 předloženého materiálu ponechává ve sledování k další kontrole 
plnění usnesení rady města 

  
 
 
2) mění 
  

termín plnění v bodě 4), 5) usnesení rady města č. 9394/RM1014/123 ze dne 11.03.2014 z 
původního termínu 30.04.2014 na 31.08.2014 

termín plnění v bodě 4) usnesení rady města č. 2825/RM1014/37 ze dne 01.11.2011 z 
původního termínu 31.05.2014 na 29.08.2014 
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RM_M 112 
Předchozí souhlas k prodeji dvou bytových jednotek svěřených 
Městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 
  
Usnesení číslo: 10599/RM1014/137 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 
  
1) vydává 
   

předchozí souhlas k prodeji nemovitostí dle čl. 7, odst. (3), písm. a), bod 5 obecně závazné 
vyhlášky města Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, 
dle předloženého materiálu 
 

  
2) pověřuje 
   

vedoucího útvaru hlavního architekta a stavebního řádu 
odpovědí na žádost Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz dle předloženého materiálu 
 

  
 

• Tisková oprava - 
Tisková oprava bodu 1) usn. rady města č. 10396/RM1014/136 ze dne 
24. června 2014 
 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 
  
1) Chybné znění: 
  

zvyšují se kapitálové výdaje ORJ 230 
na § 5129, pol. 6122, org. 8169   o   151 tis. Kč 
                      ÚZ 54515837, org. 8169 o 2 134 tis. Kč 
                      ÚZ 54190877, org. 8169 o   126 tis. Kč 
                      ÚZ 54100095, org. 8169 o   251 tis. Kč 
zvyšují se běžné výdaje ORJ 230 
na § 5129, pol. 5169, org. 8169   o    74 tis. Kč 

  
2) Správné znění: 
  zvyšují se kapitálové výdaje ORJ 230 

na § 5219, pol. 6122, org. 8169   o   151 tis. Kč 
                      ÚZ 54515837, org. 8169 o 2 134 tis. Kč 
                      ÚZ 54190877, org. 8169 o   126 tis. Kč 
                      ÚZ 54100095, org. 8169 o   251 tis. Kč 
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zvyšují se běžné výdaje ORJ 230 
na § 5219, pol. 5169, org. 8169   o    74 tis. Kč 
 

  
 

  
 
 


