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Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 10.06.2014 
  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název zn.předkl. 

10141/RM1014/134 RM_M 0 Schválení programu 134. schůze rady města dne 
10.06.2014 

28 

10142/RM1014/134 RM_VH 1 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 
společnosti DK POKLAD, s.r.o. 

45 

10143/RM1014/134 RM_M 54 Žádosti o poskytnutí a navýšení neinvestičních 
účelových dotací v oblasti kultury 

60 

10144/RM1014/134 RM_VH 2 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 
společnosti Ostravské výstavy, a.s. 

45 

10145/RM1014/134 RM_VH 3 Výkon působnosti valné hromady obchodní 
společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. 

45 

10146/RM1014/134 RM_M 29 Zpráva ze zahraniční pracovní cesty JUDr. Jarmily 
Hájkové, ředitelky Divadla loutek Ostrava, p.o., do 
Polska (Bielsko - Biala) ve dnech 22.-25.5.2014 

42 

10147/RM1014/134 RM_M 28 Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace z 
rozpočtu statutárního města Ostravy na pořádání 
kongresu XII. Ostravské traumatologické dny 

01 

10148/RM1014/134 RM_M 56 Návrh na uzavření dodatku č.1 se Sdružením 
obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s. ke 
smlouvě č.3318/2013/KP o poskytnutí účelové 
dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy 

01 

10149/RM1014/134 RM_M 55 Návrh na rozšíření žaloby proti žalovanému 
AMÁDEUS REAL, a.s. 

28 

10150/RM1014/134 RM_M 63 Návrh stanov a odvolání členů představenstva 
obchodní společnosti Krematorium Ostrava, a.s. a 
obchodní společnosti Technické služby, a.s. 
Slezská Ostrava 

28 

10151/RM1014/134 RM_M 64 Návrh programu a organizační zajištění 33. 
zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 
dne 25.6.2014 

28 

10152/RM1014/134 RM_M 65 Rezignace MUDr. Petra Guziany na funkci 
předsedy a členství v komisi zdravotnictví rady 
města 

28 

10153/RM1014/134 RM_M 73 Informace o plnění usnesení zastupitelstva města 28 
10154/RM1014/134 RM_M 30 Zřízení příspěvkové organizace “Firemní školka 

města Ostravy, příspěvková organizace” 
38 

10155/RM1014/134 RM_M 57 Podání žádosti o dotaci k projektu “Cyklostezka 
Počáteční - Slezskoostravský hrad” 

38 

10156/RM1014/134 RM_M 58 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z 
rozpočtu města REGIONU POODŘÍ na projekt 
“Cyklostezka Odra-Morava-Dunaj v 
Moravskoslezském kraji” 

38 

10157/RM1014/134 RM_M 59 Poskytnutí investičního transferu MOb Proskovice 
na zpracování projektové dokumentace 
“Revitalizace mlýnského náhonu” 
 

38 
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10158/RM1014/134 RM_M 75 Dohoda o vzájemném vypořádání některých práv a 
povinností v souvislosti se stavbou „Nová Karolina 
Ostrava – Trojhalí“ 

38 

10159/RM1014/134 RM_M 66 Schválení Dodatků č. 3 ke smlouvám na realizaci 
projektů ÚSES části A a B 

38 

10160/RM1014/134 RM_M 68 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 k Prováděcí 
smlouvě k Rámcové smlouvě na poskytování 
služeb č. 0003/2012/OER k projektu “Ekologizace 
veřejné dopravy na území městské části Poruba” 

38 

10161/RM1014/134 RM_VZ 5 Veřejná zakázka “Revitalizace městské zeleně”, 
poř.č. 135/2014 

38 

10162/RM1014/134 RM_M 6 Návrh smlouvy na poskytnutí účelové dotace na 
„Expozice mokřadního ekosystému v Zoo Ostrava“ 
pro Zoologickou zahradu Ostrava, příspěvková 
organizace 

80 

10163/RM1014/134 RM_M 5 Návrh odpovědi na dopis adresovaný zastupitelstvu 
města – S-110/14 

80 

10164/RM1014/134 RM_M 24 Poskytnutí finančních prostředků z Fondu životního 
prostředí města Ostravy Základní škole PRIGO, 
s.r.o. 

31 

10165/RM1014/134 RM_M 70 Žádost o stanovisko a předložení písemností 28 
10166/RM1014/134 RM_M 31 Návrh na souhlas s umístěním stavby, Návrh na 

uzavření smlouvy o výpůjčce s Dopravním 
podnikem Ostrava a. s. 

08 

10167/RM1014/134 RM_M 32 Návrh na uzavření darovací smlouvy na dar 
vodovodního řadu v k. ú. Polanka nad Odrou, obec 
Ostrava a uzavření smluv o zřízení služebnosti 

08 

10168/RM1014/134 RM_M 33 Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. 
Slezská Ostrava, v k.ú. Muglinov, v k.ú. Kunčice 
nad Ostravicí, obec Ostrava 

08 

10169/RM1014/134 RM_M 34 Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v 
k.ú. Hrabůvka a v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava 

08 

10170/RM1014/134 RM_M 35 Návrh na zvýšení nájemného o roční míru inflace 08 
10171/RM1014/134 RM_M 36 Návrh koupit a svěřit pozemky p.p.č. 462/10 a 

p.p.č. 467/1 v k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava 
08 

10172/RM1014/134 RM_M 37 Návrh na svěření nemovitosti městskému obvodu 
Petřkovice 

08 

10173/RM1014/134 RM_M 38 Koncepce bydlení SMO - Bytová politika SMO na 
úrovni města a jednotlivých MOb včetně rozboru 
financování 

08 

10174/RM1014/134 RM_M 39 Návrh na zřízení služebnosti a uzavření smlouvy o 
zřízení služebnosti k pozemkům ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy v k.ú Svinov, obec 
Ostrava, pro ČEZ ICT Services, a.s. 

08 
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10175/RM1014/134 RM_M 40 Návrh na souhlasy se vstupem na pozemky ve 
vlastnictví statutárního města Ostravy za účelem 
provedení atmogeochemického průzkumu a 
případného měření dynamiky výstupů důlních 
plynů na povrh pro společnost UNIGEO a.s. a pro 
společnost Green Gas, DPB a.s. 

08 

10176/RM1014/134 RM_M 41 Návrh na záměr města prodat pozemky v k.ú. 
Moravská Ostrava, obec Ostrava (ul. Ahepjukova, 
Hornopolní), návrh na záměr města neprodat 

08 

10177/RM1014/134 RM_M 42 Návrh na záměr města neprodat pozemky v k.ú. 
Moravská Ostrava, obec Ostrava (ul. Sládkova) 

08 

10178/RM1014/134 RM_M 43 Návrh na záměr města neprodat nemovitost v k. ú. 
Přívoz (lokalita ulice Muglinovská) a nedarovat 
nemovitosti v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava 
(lokalita ul. Zelená), obec Ostrava 

08 

10179/RM1014/134 RM_M 44 Návrh nezřídit předkupní právo k části pozemku 
parc. č. 1036/1 v k. ú. Moravská Ostrava, obec 
Ostrava 

08 

10180/RM1014/134 RM_M 45 Návrh na záměr města směnit nemovité věci v k.ú. 
Stará Bělá, obec Ostrava 

08 

10181/RM1014/134 RM_M 46 Návrh na záměr města neprodat pozemky p.p.č. 
409/7 a p.p.č. 404/3 oba v k.ú. Heřmanice, obec 
Ostrava 

08 

10182/RM1014/134 RM_M 47 Návrh na zrušení usnesení rady města, uzavření 
smluv o zřízení služebnosti, dohody o zrušení 
smlouvy o zřízení věcného břemene, s vlastníky 
pozemků fyzickými osobami, SSMSK 

08 

10183/RM1014/134 RM_M 50 Návrh na záměr výpůjčky pozemku ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy, k.ú. Přívoz, obec 
Ostrava 

08 

10184/RM1014/134 RM_M 51 Návrh na záměr města pronajmout nemovitosti v 
k.ú. Frýdlant nad Ostravicí formou změny smlouvy, 
návrh na souhlas s umístěním sídla společnosti 
(budova VTP) a souhlas se vstupem na pozemek 

08 

10185/RM1014/134 RM_M 52 Návrh na záměr města pronajmout nemovitost v 
k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava. Návrh na 
záměr města pronajmout části nemovitosti v k.ú. 
Radvanice, obec Ostrava. 

08 

10186/RM1014/134 RM_M 71 Návrh koupit pozemek parc.č. 5649/3, k.ú. Slezská 
Ostrava, obec Ostrava 

08 

10187/RM1014/134 RM_M 72 Předchozí souhlas k prodeji, pachtu, pronájmu 
nemovitostí v majetku města, svěřených městským 
obvodům a nabytí nemovitostí 

06 
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10188/RM1014/134 RM_VZ 8 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a 
o uzavření smlouvy na zhotovení architektonické 
studie “PASPORT FASÁD ŘADOVÝCH DOMŮ 
ŠTÍTOVÉ KOLONIE”, ul. Nerudova, Lidická, 
Tržní, Ostrava - Vítkovice 

06 

10189/RM1014/134 RM_M 27 Návrh na uzavření “Smlouvy o zřízení věcného 
břemene” a “Smluv o zřízení služebnosti 
inženýrské sítě” v souvislosti se stavbami odboru 
investičního zahrnutými v kapitálovém rozpočtu 
města Ostravy 

05 

10190/RM1014/134 RM_VZ 2 Veřejná zakázka “Domov pro seniory IRIS - 
přístavba (TDS+BOZP)”, poř. č. 97/2014 

05 

10191/RM1014/134 RM_VZ 3 Veřejná zakázka “Doplnění VO ul. Valašská”, poř. 
č. 109/2014 

05 

10192/RM1014/134 RM_VZ 6 Veřejná zakázka “Safari v ZOO Ostrava - dopravní 
prostředky”, poř. č. 17/2014 

5 

10193/RM1014/134 RM_VZ 7 Veřejná zakázka “Rekonstrukce vodovodu 
Hlučínská”, poř. č. 37/2014 

05 

10194/RM1014/134 RM_M 9 Zpráva o hospodaření SMO za rok 2013 - 
závěrečný účet 

07 

10195/RM1014/134 RM_M 1 Schválení účetních závěrek příspěvkových 
organizací zřízených SMO 

07 

10196/RM1014/134 RM_M 3 Schválení účetní závěrky statutárního města 
Ostravy 

07 

10197/RM1014/134 RM_M 4 Zpráva o hospodaření statutárního města Ostrava za 
první čtvrtletí roku 2014 

07 

10198/RM1014/134 RM_M 20 Rozdělení volných zdrojů u základního běžného 
účtu 

07 

10199/RM1014/134 RM_M 21 Úpravy rozpočtu r. 2014 07 
10200/RM1014/134 RM_M 22 Úprava závazných ukazatelů 07 
10201/RM1014/134 RM_M 23 Úpravy rozpočtu pro zastupitelstvo města 07 
10202/RM1014/134 RM_M 53 Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se reguluje 

provozování loterií a jiných podobných her na 
území statutárního města Ostravy 

07 

10203/RM1014/134 RM_M 61 Návrh na přijetí úvěrového rámce ve výši 1 000 
000 000 CZK od Evropské investiční banky 

07 

10204/RM1014/134 RM_M 62 Vrácení neoprávněně přijatých prostředků 07 
10205/RM1014/134 RM_M 8 Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Ing. Tomáše 

Petříka, náměstka primátora, do Lucemburska 
(Lucemburk) ve dnech 26.-28.05.2014 

30 

10206/RM1014/134 RM_M 67 Návrh na uzavření Dodatku č. 16 ke Smlouvě o 
veřejných službách v přepravě cestujících a 
poskytnutí kompenzací za veřejné služby uzavřené 
mezi statutárním městem Ostrava a společností 
Dopravní podnik Ostrava a.s. 
 

09 
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10207/RM1014/134 RM_M 16 Návrh na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného 
movitého majetku statutárního města Ostravy, 
předaného k hospodaření právnické osobě Domov 
pro seniory Kamenec, příspěvková organizace, 
Bohumínská 1056/71, 710 00 Slezská Ostrava,           
IČ 70631816 

41 

10208/RM1014/134 RM_M 17 Návrh na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného 
movitého majetku statutárního města Ostravy, 
předaného k hospodaření právnické osobě Domov 
Korýtko, příspěvková organizace, Petruškova 
2936/6, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČ 70631867 

41 

10209/RM1014/134 RM_M 10 Informace o zrušení zahraniční pracovní cesty Ing. 
Martina Štěpánka, Ph.D. a Ing. Tomáše Petříka, 
náměstků primátora, do Belgie (Charleroi, 
Antverpy) ve dnech 01.-05.06.2014 

32 

10210/RM1014/134 RM_M 15 Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě ev. č. 
2532/2013/SVŠ o poskytnutí investiční dotace 
právnické osobě Domov Slunovrat, Ostrava-Přívoz, 
příspěvková organizace 

41 

10211/RM1014/134 RM_M 14 Návrh na poskytnutí finančních prostředků pro rok 
2014 Čtyřlístku - centru pro osoby se zdravotním 
postižením Ostrava, příspěvková organizace na 
předfinancování a spolufinancování projektu 
“Domov Třebovice a Chráněné bydlení Třebovice”, 
schválený v rámci Regionálního operačního 
programu 

86 

10212/RM1014/134 RM_M 2 Žádosti právnických osob v oblasti sociální péče a 
v oblasti handicapovaní včetně dětí a mládeže o 
prominutí odvodů za porušení rozpočtové kázně 

86 

10213/RM1014/134 RM_M 11 Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace z 
rozpočtu statutárního města Ostravy občanskému 
sdružení Rada dětí a mládeže Moravskoslezského 
kraje 

86 

10214/RM1014/134 RM_M 18 Návrh na poskytnutí účelových dotací z odvodů z 
loterií a jiných podobných her v oblasti sociální 
péče 

86 

10215/RM1014/134 RM_M 26 Návrh Dodatku č. 2 ke Koncesní smlouvě uzavřené 
mezi statutárním městem Ostrava a obchodní 
společností Sportovní a rekreační zařízení města 
Ostravy, s.r.o., kterým se vyřazuje nepotřebný 
majetek Ozdravného centra Ještěrka 

86 

10216/RM1014/134 RM_M 7 Návrh na odpis nedobytných pohledávek 
Národního divadla moravskoslezského, 
příspěvkové organizace 

42 

10217/RM1014/134 RM_M 13 Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do 
vlastnictví Městské nemocnice Ostrava, 
příspěvkové organizace 
 

40 
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10218/RM1014/134 RM_M 19 Odpis nedobytných pohledávek Dětského centra 
Domeček, příspěvková organizace 

40 

10219/RM1014/134 RM_M 48 Žádost městského obvodu Ostrava-Jih o rozšíření 
účelu poskytnutého transferu v oblasti prevence 
kriminality 

60 

10220/RM1014/134 RM_M 25 Informace o plnění usnesení rady města ve věci 
označení uměleckých děl ve veřejném prostoru 

87 

10221/RM1014/134 RM_M 49 Přijetí a použití státní účelové neinvestiční dotace v 
rámci Programu prevence kriminality 2014 

87 

10222/RM1014/134 RM_M 60 Žádost P.A.U. Education, S.L. o vyjádření 
předběžného zájmu statutárního města Ostrava 
(Letter of Intent) o spolupráci na “Pilotním projektu 
souvisejícím s propagací zdravé výživy: těhotné a 
kojící ženy” 

87 

10223/RM1014/134 RM_M 12 Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města 
Ostravy, kterou se mění obecně závazná vyhláška 
statutárního města Ostravy č. 2/2009, o zákazu 
konzumace alkoholických nápojů na veřejném 
prostranství, ve znění pozdějších předpisů 

21 

10224/RM1014/134 RM_VZ 1 Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na 
zhotovení projektové dokumentace, inženýrskou 
činnost a autorský dozor na akci pod označením 
“Celková oprava VZT, včetně měření a regulace v 
přístavbě objektu AMO na ul. Špálova 19 v Ostravě 
Přívoze”. 

84 

10225/RM1014/134 RM_VZ 4 Veřejná zakázka “Renovace a regenerace trávníků 
fotbalových hřišť Bazaly”, poř. č. 122/2014 

84 

  
Materiály, které byly odloženy: 
  

Materiál 
  

Název zn.předkl. 

 RM_M 69 Návrh na přijetí daru nemovitých věcí v k.ú. 
Vítkovice, obec Ostrava z vlastnictví 
Moravskoslezského kraje 

08 

  
Materiály, které byly staženy: 
  

Materiál 
  

Název zn.předkl. 

 RM_M 74 Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na 
obnovu a zachování kulturní památky z rozpočtu 
statutárního města Ostravy pro rok 2014 

06 
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RM_M 0 
Schválení programu 134. schůze rady města dne 10.06.2014 
  
Usnesení číslo: 10141/RM1014/134 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
   

program 134. schůze rady města dne 10.06.2014 
 

  
 

RM_VH 1 
Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti DK POKLAD, 
s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 10142/RM1014/134 

(zn.předkl.) 
45 

  
v působnosti valné hromady podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, 
obchodní společnosti DK POKLAD, s.r.o., se sídlem M. Kopeckého 675, Ostrava-Poruba,                   
PSČ 708 00, IČ 476 70 576, jejímž jediným společníkem je statutární město Ostrava 
  
Rada města 
  
1) projednala 
   

zprávu o provedení verifikace podnikatelského plánu pro rok 2014 společnosti DK POKLAD, 
s.r.o. dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
 

  
2) schvaluje 
   

podnikatelský plán na rok 2014 společnosti DK POKLAD, s.r.o. dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu 
 

  
3) ukládá 
   

jednatelce společnosti 
realizovat podnikatelské aktivity společnosti v souladu se schváleným podnikatelským plánem 
na rok 2014 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
 

  
 Vyřizuje: Bc. Radana Zapletalová, 
 jednatelka 
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RM_M 54 
Žádosti o poskytnutí a navýšení neinvestičních účelových dotací v 
oblasti kultury 
  
Usnesení číslo: 10143/RM1014/134 

(zn.předkl.) 
60 

  
k materiálu č. BJ1014 01672/14 
k usnesení č. 0798/ZM1014/14 
k usnesení č. 2351/ZM1014/30 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti kultury z rozpočtu 
statutárního města Ostrava v roce 2014 žadatelům uvedeným v příloze č. 1 předloženého 
materiálu, a to ve výši uvedené v příloze č. 1 a dle důvodové zprávy 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

- s n i ž u j í   ostatní neinvestiční výdaje na ORJ 160 
na § 3392, pol. 5901, ÚZ 1355                                  o             275 tis. Kč 

- z v y š u j í   neinvestiční transfery na ORJ 160 
na § 3312, pol. 5212, ÚZ 1355                                  o             200 tis. Kč 
na § 3312, pol. 5222, ÚZ 1355                                  o               45 tis. Kč 
  
- z v y š u j í   neinvestiční dotace obcím na ORJ 120 
na § 6399, pol. 5321, ÚZ 1355, ORG 24                    o             30 tis. Kč 

 Městský obvod Plesná 
- z v ý š í       neinvestiční přijaté transfery od obcí 
na pol. 4121, ÚZ 1355                                              o               30 tis. Kč 
- z v ý š í       běžné výdaje  
na § 331x, pol. 5xxx, ÚZ 1355                                  o              30 tis. Kč 
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3) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních účelových dotací mezi statutárním 
městem Ostrava a příjemci neinvestičních účelových dotací dle bodu 1) tohoto usnesení a 
přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
4) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o neposkytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti kultury žadatelům 
uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu 

  
5) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o nenavýšení neinvestiční účelové dotace žadatelům 

- Ixxxx Vxxxxx, nar. xx. x. xxxx, bydlištěm xxxxx xxxx/xxx, xxx xx xxxxxx dle přílohy č. 4 
předloženého materiálu a důvodové zprávy 

- Svatováclavského hudebního festivalu, o.s., se sídlem Dr. Šmerala 1181/6, 702 00 Ostrava -
Moravská Ostrava, IČ: 26632578 dle přílohy č. 5 předloženého materiálu a důvodové zprávy 

  
6) ukládá 
   

náměstkyni primátora Ing. Simoně Piperkové 

předložit návrh dle bodů 1) až 5) tohoto usnesení na zasedání zastupitelstva města
dne 25. 6. 2014 ke schválení a rozhodnutí 

  
 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 25.06.2014
 vedoucí odboru kultury a zdravotnictví 
  

 
 
 
 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

Strana 11/108 

RM_VH 2 
Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Ostravské 
výstavy, a.s. 
  
Usnesení číslo: 10144/RM1014/134 

(zn.předkl.) 
45 

  
v působnosti valné hromady podle § 12 zákona o obchodních korporacích, obchodní společnosti 
Ostravské výstavy, a.s., se sídlem Ostrava, Výstaviště Černá louka, PSČ 728 26, IČ 25399471, 
jejímž jediným akcionářem je statutární město Ostrava 
  
Rada města 
  
1) schvaluje 
   

zprávu o podnikatelské činnosti obchodní společnosti Ostravské výstavy, a.s. za rok 2013 dle 
přílohy č. 1 předloženého materiálu 
 

  
2) schvaluje 
   

auditovanou účetní závěrku obchodní společnosti Ostravské výstavy, a.s. za rok 2013 dle 
přílohy č. 1 předloženého materiálu 
 

  
3) schvaluje 
   

výroční zprávu obchodní společnosti Ostravské výstavy, a.s., jejíž součástí je zpráva o vztazích 
mezi propojenými osobami, vše dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
 

  
4) schvaluje 
   

zprávu o činnosti dozorčí rady společnosti Ostravské výstavy, a.s. za rok 2013 dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu 
 

  
5) rozhodla 
   

o úhradě ztráty obchodní společnosti Ostravské výstavy, a.s. za rok 2013 dle důvodové zprávy 
předloženého materiálu 
 

  
6) projednala 
   

zprávu o verifikaci stanovení prémií, bonusů a mimořádných bonusů za rok 2013 a 
vyhodnocení účinnosti motivačního systému členů TOP managementu dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu 
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7) schvaluje 
   

doplatek prémií a bonusů členům TOP managementu společnosti dle přílohy č. 2 předloženého 
materiálu 
 

  
8) projednala 
   

zprávu o provedení verifikace podnikatelského plánu pro rok 2014 a parametrů motivačního 
systému odměňování členů TOP managementu společnosti Ostravské výstavy, a.s. dle přílohy 
č. 3 předloženého materiálu 
 

  
9) schvaluje 
   

podnikatelský plán na rok 2014 společnosti Ostravské výstavy, a.s. dle přílohy č. 3 
předloženého materiálu 
 

  
10) určuje 
   

a souhlasí s motivačním systémem odměňování členů TOP managementu společnosti 
Ostravské výstavy, a.s. pro rok 2014 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 
 

  
11) ukládá 
 

předsedovi představenstva společnosti Ostravské výstavy a.s. 

realizovat podnikatelské aktivity společnosti v souladu se schváleným podnikatelským plánem 
na rok 2014 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
 Vyřizuje: Karel Burda, 
 předseda představenstva 
  

 
RM_VH 3 
Výkon působnosti valné hromady obchodní společnosti Dopravní 
podnik Ostrava a.s. 
  
Usnesení číslo: 10145/RM1014/134 

(zn.předkl.) 
45 

  
v působnosti valné hromady podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, 
obchodní společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s., se sídlem Poděbradova 494/2, PSČ 701 71 
Ostrava, PSČ 701 71, IČ 619 74 757, jejímž jediným akcionářem je statutární město Ostrava 
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Rada města 
  
1) projednala 
  

zprávu o verifikaci stanovení prémií a bonusů za rok 2013 a vyhodnocení účinnosti 
motivačního systému odměňování členů TOP managementu společnosti EKOVA ELECTRIC 
a.s. dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) doporučuje 
  

společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. v působnosti valné hromady společnosti EKOVA 
ELECTRIC a.s. schválit doplatek prémií a bonusů členů TOP managementu společnosti 
EKOVA ELECTRIC a.s. dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
3) doporučuje 
  

společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. v působnosti valné hromady společnosti EKOVA 
ELECTRIC a.s. schválit auditovanou účetní závěrku společnosti EKOVA ELECTRIC a.s. za 
rok 2013 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
4) doporučuje 
  

společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. v působnosti valné hromady společnosti EKOVA 
ELECTRIC a.s. schválit zprávu o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti EKOVA 
ELECTRIC a.s. za rok 2013 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
5) doporučuje 
  

společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. v působnosti valné hromady společnosti EKOVA 
ELECTRIC a.s. schválit výroční zprávu společnosti EKOVA ELECTRIC a.s. za rok 2013, ke 
které je připojena zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobu a vztazích 
mezi propojenými osobami, vše dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
6) doporučuje 
  

společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. v působnosti valné hromady společnosti EKOVA 
ELECTRIC a.s schválit návrh na rozdělení hospodářského výsledku společnosti EKOVA 
ELECTRIC a.s. za rok 2013 dle důvodové zprávy předloženého materiálu 
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7) projednala 
  

zprávu o verifikaci stanovení prémií a bonusů za rok 2013 a vyhodnocení účinnosti 
motivačního systému odměňování členů TOP managementu společnosti Dopravní podnik 
Ostrava a.s. dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  
8) schvaluje 
   

doplatek prémií a bonusů členů TOP managementu společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. 
dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 
 

  
9) schvaluje 
   

auditovanou účetní závěrku společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. za rok 2013 dle přílohy 
č. 5 předloženého materiálu 
 

  
10) schvaluje 
   

výroční zprávu společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. za rok 2013, ke které je připojena 
zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi propojenými osobami, 
vše dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 
 

  
11) schvaluje 
   

zprávu o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. za 
rok 2013 dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 
 

  
12) schvaluje 
  

zprávu o činnosti Dopravního podniku Ostrava a.s. v oblasti poskytování informací podle 
zákona č.106/1999., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění 

  
13) rozhodla 
   

o rozdělní hospodářského výsledku společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. za rok 2013 dle 
důvodové zprávy předloženého materiálu 
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RM_M 29 
Zpráva ze zahraniční pracovní cesty JUDr. Jarmily Hájkové, ředitelky 
Divadla loutek Ostrava, p.o., do Polska (Bielsko - Biala) ve dnech 22.-
25.5.2014 
  
Usnesení číslo: 10146/RM1014/134 

(zn.předkl.) 
42 

  
k usnesení č. 9736/RM1014/128 
  
Rada města 
  
1) projednala 
   

zprávu ze zahraniční  pracovní  cestu JUDr. Jarmily Hájkové, ředitelky Divadla  loutek 
Ostrava, p.o.,   do Polska (Bielsko - Biala)  ve dnech 22.- 25.5.2014  
 

  
 

RM_M 28 
Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu 
statutárního města Ostravy na pořádání kongresu XII. Ostravské 
traumatologické dny 
  
Usnesení číslo: 10147/RM1014/134 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města rozhodnout o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu 
statutárního města Ostravy ve výši 100 tis. Kč Fakultní nemocnici Ostrava, 17. listopadu 1790, 
708 52   Ostrava - Poruba,      IČO 00843989, na pořádání kongresu XII. Ostravské 
traumatologické dny, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření, kterým se 

- sníží běžné výdaje na § 2143, pol. 5909, ORJ 221 o 100 tis. Kč 

- zvýší neinvestiční transfery veřejným zdravotnickým zařízením zřízených státem 

na § 3592, pol. 5339, ORJ 221 o 100 tis. Kč 
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3) doporučuje 
   

zastupitelstvu města rozhodnout o uzavření smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z 
rozpočtu statutárního města Ostravy dle bodu 1) tohoto usnesení mezi statutárním městem 
Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO 00845451 a Fakultní nemocnicí Ostrava, 
17. listopadu 1790, 708 52   Ostrava - Poruba, IČO 00843989 
 

  
4) ukládá 
  

primátorovi Ing. Petru Kajnarovi 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace a 
návrh na uzavření smlouvy dle bodu 1) a 3) tohoto usnesení a ke schválení bod 2) tohoto 
usnesení 
 

  
 Vyřizuje: Mgr. Michal Bayer, T: 25.06.2014
 zastupující vedoucí kanceláře primátora 
  

 
RM_M 56 
Návrh na uzavření dodatku č.1 se Sdružením obrany spotřebitelů 
Moravy a Slezska, z.s. ke smlouvě č.3318/2013/KP o poskytnutí účelové 
dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 10148/RM1014/134 

(zn.předkl.) 
01 

  
k materiálu č. BJ1014 01690/14 
k usnesení č. 8676/RM1014/114 
k usnesení č. 2133/ZM1014/29 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o  schválení a uzavření  dodatku č. 1 ke smlouvě  o poskytnutí účelové dotace  z 
rozpočtu statutárního města Ostravy ev. č. 3318/2013/KP  uzavřené mezi statutárním městem 
Ostrava a Sdružením obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.,  Střelniční 8, 702 00 Ostrava, 
IČ: 22831738, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 
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2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

snižují běžné výdaje 

na § 2143, pol. 5909,   ORJ 221 o 100 tis.  kč 

zvyšují  neinvestiční transfery 

 na § 2141, pol. 5222,  ORJ  221 o 100 tis. Kč 

  
3) ukládá 
  

vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat  rozpočtové opatření  dle  bodu 2) tohoto usnesení 
 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.06.2014
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  
4) ukládá 
  

primátorovi  Ing. Petru Kajnarovi  

předložit zastupitelstvu města  k rozhodnutí  návrh dle bodu 1 - 3) tohoto usnesení 
 

  
 Vyřizuje: Mgr. Michal Bayer, T: 25.06.2014
 zastupující vedoucí kanceláře primátora 
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RM_M 55 
Návrh na rozšíření žaloby proti žalovanému AMÁDEUS REAL, a.s. 
  
Usnesení číslo: 10149/RM1014/134 

(zn.předkl.) 
28 

  
  
k usnesení č. 9385/RM1014/123 
  
Rada města 
  
1) rozhodla 
   

rozšířit žalobu proti žalovanému AMÁDEUS REAL, a.s., IČO: 272 41 131 se sídlem: Praha 1, 
Dlouhá 13, PSČ 116 78 vedenou u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod. sp. zn. 27C 204/2013 o 
částku 4 154 003,80 Kč s příslušenstvím a částku 2 800 000,- Kč s příslušenstvím a částku 
450 000,- Kč s příslušenstvím dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
 

  
 

RM_M 63 
Návrh stanov a odvolání členů představenstva obchodní společnosti 
Krematorium Ostrava, a.s. a obchodní společnosti Technické služby, 
a.s. Slezská Ostrava 
  
Usnesení číslo: 10150/RM1014/134 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
   

zastupitelstvu města schválit návrh stanov obchodní společnosti Krematorium Ostrava, a.s., se 
sídlem Ostrava - Slezská Ostrava, Těšínská 710, PSČ 710 07, IČO: 25393430 dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu s úpravou 
 

  
2) doporučuje 
   

zastupitelstvu města odvolání xxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx z funkce člena představenstva 
obchodní společnosti Krematorium Ostrava, a.s., se sídlem Ostrava - Slezská Ostrava, Těšínská 
710, PSČ 710 07, IČO: 25393430 
 

  
3) doporučuje 
  

zastupitelstvu města schválit návrh stanov společnosti Technické služby, a.s. Slezská Ostrava, 
se sídlem Slezská Ostrava, Čs. armády 20, PSČ 710 00, IČO: 47674725 dle přílohy č. 3 
předloženého materiálu 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

Strana 19/108 

  
4) doporučuje 
   

zastupitelstvu města odvolání xxxxx xxxxx a xxxxx xxxx z funkce člena představenstva 
obchodní společnosti Technické služby, a.s. Slezská Ostrava, se sídlem Slezská Ostrava, 
Čs. armády 20, PSČ 710 00 
 

  
5) ukládá 
  

primátorovi Ing. Petrovi Kajnarovi  

předložit zastupitelstvu města body 1) až 4) tohoto usnesení k rozhodnutí 

  
 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, T: 25.06.2014
 vedoucí odboru legislativního a právního 
  

 
RM_M 64 
Návrh programu a organizační zajištění 33. zasedání zastupitelstva 
města, které se bude konat dne 25.6.2014 
  
Usnesení číslo: 10151/RM1014/134 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
   

s návrhem programu a s organizačním zajištěním 33. zasedání zastupitelstva města, které se 
bude konat ve středu 25.6.2014 od 9:00 hodin ve velké zasedací síni Radnice města Ostravy 
dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu s úpravou 
 

  
 

RM_M 65 
Rezignace xxxxxx xxxxxxx na funkci předsedy a členství v komisi 
zdravotnictví rady města 
  
Usnesení číslo: 10152/RM1014/134 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 
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1) bere na vědomí 
  

rezignaci MUDr. xxxxx xxxxx na funkci předsedy a členství v komisi zdravotnictví rady města 
(navržen politickým klubem ČSSD) 

  
 

RM_M 73 
Informace o plnění usnesení zastupitelstva města 
  
Usnesení číslo: 10153/RM1014/134 

(zn.předkl.) 
28 

  
k materiálu č. BJ1014 01731/14 
  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s předloženou kontrolou plnění usnesení zastupitelstva města s tím, že usnesení č.: 
1938/ZM1014/27 bod 6 
2284/ZM1014/30 bod 4 
2286/ZM1014/30 bod 4 
2297/ZM1014/30 bod 5 
2299/ZM1014/30 bod 3 
2301/ZM1014/30 bod 2 
2334/ZM1014/30 bod 2 
2337/ZM1014/30 bod 5 
2341/ZM1014/30 bod 4 
2342/ZM1014/30 bod 6 
2343/ZM1014/30 bod 3 
2344/ZM1014/30 bod 3 
2346/ZM1014/30 bod 5 
2348/ZM1017/30 bod 5 
2349/ZM1014/30 bod 5 
2350/ZM1014/30 bod 4 
2351/ZM1014/30 bod 7 
2356/ZM1014/30 bod 6 
2358/ZM1014/30 bod 4 
2373/ZM1014/31 bod 2 
2374/ZM1014/31 bod 4 
2380/ZM1014/31 bod 4 
2381/ZM1014/31 bod 4 
2385/ZM1014/31 bod 3 
2387/ZM1014/31 bod 8 
2388/ZM1014/31 bod 4 
2389/ZM1014/31 bod 3 
2419/ZM1014/31 bod 2 
2420/ZM1014/31 bod 3 
2422/ZM1014/31 bod 3 
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2423/ZM1014/31 bod 3 
2424/ZM1014/31 bod 3 
2426/ZM1014/31 bod 3 
2430/ZM1014/31 bod 4 
2431/ZM1014/31 bod 5 
2433/ZM1014/31 bod 3 
2435/ZM1014/31 bod 4 
2438/ZM1014/31 bod 4 
2439/ZM1014/31 bod 4 
2440/ZM1014/31 bod 6 
2441/ZM1014/31 bod 4 
2448/ZM1014/32 bod 4 
2450/ZM1014/32 bod 4 
2451/ZM1014/32 bod 3 
2452/ZM1014/32 bod 4 
2460/ZM1014/32 bod 6 
2461/ZM1014/32 bod 3 
2463/ZM1014/32 bod 2 
2510/ZM1014/32 bod 3 
2511/ZM1014/32 bod 5 
2516/ZM1014/32 bod 4 
2518/ZM1014/32 bod 3 
2520/ZM1014/32 bod 6  
doporučuje zastupitelstvu města vyřadit z dalšího sledování dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu 

  
2) souhlasí 
  

s předloženou kontrolou plnění usnesení zastupitelstva města s tím, že usnesení č.: 

1253/25 bod 2) ze dne 27.03. a 10.04.2002 
1636/28 bod 3) ze dne 25.05.2005  
1917/ZM1014/27 bod 2) ze dne 25.09.2013  
2289/ZM1014/30 bod 2) ze dne 19.02.2014 
(zodp.: Ing. P. Kajnar, primátor) 

2458/ZM1014/32 bod 3 ze dne 21.05.2014 
(zodp.: Ing. D. Madej, nám. primátora) 

42/3 bod 2) ze dne 10.02.1999  
2462/ZM1014/32 bod 6) ze dne 21.05.2014   
(zodp.: Ing. J. Hrabina, nám. primátora) 

590/12 bod 2) ze dne 17.12.2003  
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1266/ZM1014/18 bod 2) ze dne 12.09.2012 
2352/ZM1014/30 bod 3) ze dne 19.2.2014 
2449/ZM1014/32 bod 1) ze dne 24.5.2014 
(zodp.: Ing. T. Petřík, nám. primátora) 

1874/ZM1014/26 bod 2) ze dne 26.06.2013  
(zodp.: Bc. T. Sucharda, nám. primátora) 

3293/ZM0610/41 bod 2) ze dne 15.09.2010 
127/ZM1014/4 bod 3) ze dne 26.01.2011 
359/ZM1014/7 bod 2) ze dne 27.04.2011 
2514/ZM1014/32 bod 4) ze dne 21.5.2014 
(zodp.: Ing. M. Štěpánek, Ph.D., nám. primátora) 

1178/ZM1014/17 bod 3) ze dne 27.06.2012 
1896/ZM1014/26 bod 5) ze dne 26.06.2013 
1899/ZM1014/26 bod 6) ze dne 26.06.2013 
(zodp.: Ing. S. Piperková, nám. primátora) 

2425/ZM1014/31 ze dne 2.4.2014 
(zodp.: vedoucí odborů MMO) 

888/ZM1014/15 bod 3) ze dne 15.02.2012 
(zodp.: delegovaný zástupce na valnou hromadu spol. KIC Odpady, a.s.) 

doporučuje zastupitelstvu města ponechat ve sledování dle termínů uvedených v příloze č. 2 
předloženého materiálu 

  
3) ukládá 
  

primátorovi Ing. Petru Kajnarovi 

předložit informaci o plnění usnesení zastupitelstva města dle bodů 1) - 3) tohoto usnesení na 
33. zasedání zastupitelstva města  

 
  
 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, T: 25.06.2014
 vedoucí odboru legislativního a právního 
  

 
RM_M 30 
Zřízení příspěvkové organizace “Firemní školka města Ostravy, 

(zn.předkl.) 
38 
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příspěvková organizace” 
  
Usnesení číslo: 10154/RM1014/134 
  
k materiálu č. BJ1014 01409/14 
  
Rada města 
  
1) souhlasí 
   

se zřízením příspěvkové organizace s názvem ”Firemní školka města Ostravy, příspěvková 
organizace” se sídlem Prokešovo nám. 1803/8, 729 30 Ostrava, s účinností ode dne 1. 7. 2015 
 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o zřízení příspěvkové organizace s názvem “Firemní školka města Ostravy, 
příspěvková organizace” se sídlem Prokešovo nám. 1803/8, 729 30 Ostrava, s účinností ode 
dne 1. 7. 2015 

  
3) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

uložit primátorovi připravit návrh zřizovací listiny příspěvkové organizace s názvem “Firemní 
školka města Ostravy, příspěvková organizace” a předložit zastupitelstvu města ke schválení 

  
4) ukládá 
   

primátorovi Ing. Petrovi Kajnarovi 
 
předložit návrh usnesení dle bodu 2) tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 
 

  
 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 25.06.2014
 vedoucí odboru ekonomického rozvoje 
  
 
 
 
 
5) ukládá 
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primátorovi Petrovi Kajnarovi 
 
předložit návrh usnesení dle bodu 3) tohoto usnesení zastupitelstvu města ke schválení 
 

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

 
RM_M 57 
Podání žádosti o dotaci k projektu “Cyklostezka Počáteční - 
Slezskoostravský hrad” 
  
Usnesení číslo: 10155/RM1014/134 

(zn.předkl.) 
38 

  
k materiálu č. BJ1014 01732/14 
k usnesení č. 6887/RM1014/91 
  
Rada města 
  
1) schvaluje 
   

podání žádosti o dotaci pro projekt “Cyklostezka Počáteční - Slezskoostravský hrad” v rámci 
Státního fondu dopravní infrastruktury 
 

  
2) ukládá 
  

Magistrátu města Ostravy - odboru ekonomického rozvoje 

zajistit předložení žádosti o dotaci a všech jejich příloh pro projekt dle bodu 1) tohoto usnesení 
v souladu s Pravidly pro poskytování příspěvků na výstavbu a údržbu cyklistických stezek pro 
rok 2014 a 2015 v rámci Státního fondu dopravní infrastruktury 

  
 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 30.6.2014
 vedoucí odboru ekonomického rozvoje 
  
3) schvaluje 
  

v případě úspěšnosti projektu dle bodu 1) tohoto usnesení spolufinancování projektu v celkové 
výši  11.100 tis. Kč  dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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- v roce 2014: 2.000 tis. Kč 

- v roce 2015: 9.100 tis. Kč 

  
4) ukládá 
  

Magistrátu města Ostravy - odboru investičnímu 

zajistit spolufinancování projektu uvedeného v bodě 1) tohoto usnesení v rámci specifikace 
nároků na rozpočet statutárního města Ostravy dle bodu 3) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Dalibor Kanclíř, 
 vedoucí odboru investičního 
  
5) ukládá 
  

Magistrátu města Ostravy - odboru investičnímu 

zajistit vyhlášení veřejné zakázky na zhotovitele stavby s podmínkou zrušení zakázky v 
případě neschválení dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury 

  
 Vyřizuje: Ing. Dalibor Kanclíř, T: 01.09.2014
 vedoucí odboru investičního 
  
6) doporučuje 
   

zastupitelstvu města schválit znění čestného prohlášení k projektu “Cyklostezka Počáteční -
Slezskoostravský hrad” dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 
 

  
7) ukládá 
  

primátorovi Ing. Petru Kajnarovi 

předložit zastupitelstvu města návrh dle bodu 6) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 25.06.2014
 vedoucí odboru ekonomického rozvoje 
  

 
 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

Strana 26/108 

RM_M 58 
Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města 
REGIONU POODŘÍ na projekt “Cyklostezka Odra-Morava-Dunaj v 
Moravskoslezském kraji” 
  
Usnesení číslo: 10156/RM1014/134 

(zn.předkl.) 
38 

  
k materiálu č. BJ1014 01733/14 
k usnesení č. 1922/ZM1014/27 
  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu 
statutárního města Ostravy pro projekt “Cyklostezka Odra-Morava-Dunaj v Moravskoslezském 
kraji” mezi statutárním městem Ostrava a 

REGION POODŘÍ, Bartošovice čp. 1 - zámek, 742 54 obec Bartošovice, IČ 69581762 dle 
přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové investiční dotace z 
rozpočtu statutárního města Ostravy pro projekt “Cyklostezka Odra-Morava-Dunaj 
v Moravskoslezském kraji” mezi statutárním městem Ostrava a 

REGION POODŘÍ, Bartošovice čp. 1 - zámek, 742 54 obec Bartošovice, IČ 69581762 dle 
přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
3) ukládá 
  

primátorovi Ing. Petru Kajnarovi 

předložit zastupitelstvu města návrh dle bodu 2) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 25.06.2014
 vedoucí odboru ekonomického rozvoje 
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RM_M 59 
Poskytnutí investičního transferu MOb Proskovice na zpracování 
projektové dokumentace “Revitalizace mlýnského náhonu” 
  
Usnesení číslo: 10157/RM1014/134 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 6886/RM1014/91 
  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  o poskytnutí investičního transferu městskému obvodu Proskovice  ve výši 29 645,- Kč v 

souvislosti s územním řízením stavby “Revitalizace mlýnského náhonu Proskovice”   
 

  
2) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se 
s n i ž u j e   účelová rezerva ORJ 300 
§ 3636, pol. 5901, ÚZ 3636                    o 30 tis. Kč 

z v y š u j í    investiční transfery obcím ORJ 120 
§ 6399, pol. 6341, ÚZ 3636, ORG 15     o 30 tis. Kč 

Městský obvod Proskovice 
z v ý š í   investiční přijaté transfery obcí 
na pol. 4221, ÚZ 3636                          o 30 tis. Kč 
kapitálové výdaje 
na § xxxx, pol. 6121, ÚZ 3636             o 30 tis. Kč 

  
3) ukládá 
   

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

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.06.2014
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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RM_M 75 
Dohoda o vzájemném vypořádání některých práv a povinností v 
souvislosti se stavbou „Nová Karolina Ostrava – Trojhalí“ 
  
Usnesení číslo: 10158/RM1014/134 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

na straně statutárního města Ostravy s uzavřením Dohody o vzájemném vypořádání některých 
práv a povinností v souvislosti se stavbou „Nová Karolina Ostrava – Trojhalí“ mezi Sdružením 
právnických osob TROJHALÍ KAROLINA, IČ 72089237 se sídlem Ruská 2887/101, 706 02 
Ostrava - Vítkovice  

a společností GEMO OLOMOUC spol.s r.o. IČ 13642464 se sídlem Dlouhá 562/22, 772 35 
Olomouc – Lazce, zastoupenou Ing. Jaroslavem Uhýrkem, jednatelem, dle přílohy č.1 
předloženého materiálu 

  
 

RM_M 66 
Schválení Dodatků č. 3 ke smlouvám na realizaci projektů ÚSES části              
A a B 
  
Usnesení číslo: 10159/RM1014/134 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 6800/RM1014/90 
k usnesení č. 9604/RM1014/126 
k usnesení č. 7842/RM1014/103 
  
Rada města 
  
1) rozhodla 
   

o uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 1408/2013/OER/LPO ze dne 30. 4. 2013 a 
Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 1409/2013/OER/LPO ze dne 30. 4. 2013 mezi statutárním 
městem Ostrava a společnostmi Pozemní stavitelství Zlín a.s., ZÁBOJNÍK-contractors, s.r.o. 
a AB Facility a.s. dle příloh č. 1 a 2 předloženého materiálu 
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RM_M 68 
Návrh na uzavření Dodatku č. 1 k Prováděcí smlouvě k Rámcové 
smlouvě na poskytování služeb č. 0003/2012/OER k projektu 
“Ekologizace veřejné dopravy na území městské části Poruba” 
  
Usnesení číslo: 10160/RM1014/134 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření Dodatku č. 1 k Prováděcí smlouvě k Rámcové smlouvě na poskytování služeb č. 
0003/2012/OER k projektu “Ekologizace veřejné dopravy na území městské části Poruba“ 
uzavřené dne 2.1.2014 mezi statutárním městem Ostrava a společností Mott MacDonald CZ, 
spol. s.r.o., IČO: 48588733, se sídlem Národní 15, 110 00, Praha 1 dle Přílohy č.2 
předloženého materiálu 

  
 

RM_VZ 5 
Veřejná zakázka “Revitalizace městské zeleně”, poř.č. 135/2014 
  
Usnesení číslo: 10161/RM1014/134 

(zn.předkl.) 
38 

  
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 projektu “Revitalizace 
městské zeleně” na jednotlivých plochách městské zeleně s funkcí parková zeleň a na 
jednotlivých plochách městských lesů na území města Ostravy, v rozsahu dle předloženého 
návrhu 

  
 

RM_M 6 
Návrh smlouvy na poskytnutí účelové dotace na „Expozice mokřadního 
ekosystému v Zoo Ostrava“ pro Zoologickou zahradu Ostrava, 
příspěvková organizace 
  
Usnesení číslo: 10162/RM1014/134 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
rozhodnout o poskytnutí účelové investiční dotace ve výši  6 585 tis. Kč a o poskytnutí účelové 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

Strana 30/108 

neinvestiční dotace ve výši 550 tis.Kč na akci „Expozice mokřadního ekosystému v Zoo 
Ostrava“  a o uzavření smlouvy o poskytnutí účelové investiční a neinvestiční dotace pro 
Zoologickou zahradu Ostrava, příspěvková organizace mezi statutárním městem Ostrava,
Prokešovo nám. č. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 a Zoologickou zahradou Ostrava, 
příspěvková organizace, IČO: 00373249, Michálkovická 197, 710 00 Ostrava, dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu, za podmínky, že Evropská investiční banka schválí výše uvedený
projekt k financování z úvěru. 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření, kterým se: 

 - zvýší nedaňové příjmy  
    na § 3741, pol. 2229, org. 4270, ÚZ 8224                         o 7 135 tis. Kč 
-  zvýší investiční transfery příspěvkovým organizacím 
   na § 3741, pol. 6351, org. 4270, ÚZ 8224                          o 6 585 tis. Kč 
 - zvýší neinvestiční transfery příspěvkovým organizacím 
   na § 3741, pol. 5331, org. 4270, ÚZ 8224                          o     550 tis. Kč 

  
3) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
schválit úpravu závazného ukazatele – zvýšení investiční dotace o 6 585 tis. Kč a zvýšení 
neinvestiční dotace o 550 tis. Kč příspěvkové organizaci Zoologická zahrada Ostrava, 
příspěvková organizace 

  
4) ukládá 
   

náměstkovi primátora Ing. Daliboru Madejovi  
 
předložit zastupitelstvu města  materiál k rozhodnutí  dle bodu 1)  a ke schválení dle bodu 2)          
a 3) tohoto usnesení 
 

  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., T: 25.06.2014
 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 
  

 
 
 
 
 
 
 
 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

Strana 31/108 

RM_M 5 
Návrh odpovědi na dopis adresovaný zastupitelstvu města – S-110/14 
  
Usnesení číslo: 10163/RM1014/134 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 
  
1) projednala 
  

stížnost ve věci  chování pana xxxxx xxxxx dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) souhlasí 
  

s návrhem vyřízení stížnosti dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
3) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
schválit odpověď na stížnost S - 110/14 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
4) ukládá 
   

náměstkovi primátora Ing. Daliboru Madejovi 
 
předložit materiál do zastupitelstva města k projednání stížnosti ve věci pana xxxxxx xxxxxx 
 

  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., T: 25.06.2014
 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 
  

 
RM_M 24 
Poskytnutí finančních prostředků z Fondu životního prostředí města 
Ostravy Základní škole PRIGO, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 10164/RM1014/134 

(zn.předkl.) 
31 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí účelové investiční dotace z Fondu životního prostředí města Ostravy 
ve výši 480.000 Kč právnické osobě Základní škola PRIGO, s.r.o., IČO: 01721836, se sídlem 
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Střelniční 6/2, Moravská Ostrava, 702 00  Ostrava na realizaci projektu “Přírodovědná učebna 
Základní školy PRIGO” dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření smlouvy o poskytnutí účelové investiční dotace z Fondu životního 
prostředí města Ostravy s právnickou osobou Základní škola PRIGO, s.r.o., IČO: 01721836, se 
sídlem Střelniční 6/2, Moravská Ostrava, 702 00  Ostrava dle bodu 1) tohoto usnesení a přílohy 
č. 2 předloženého materiálu 

  
3) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se: 

- zvyšuje financování 
pol. 8115, ÚZ 1030, ORJ 120 ......................... o 480 tis. Kč 

- zvyšují investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 
§ 3792, pol. 6313, ÚZ 1030, ORJ 190 ............ o 480 tis. Kč 

  
4) ukládá 
   

náměstkovi primátora Ing. Daliboru Madejovi 
 
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí a schválení návrh dle bodů 1) - 3) tohoto usnesení 
 

  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., T: 25.06.2014
 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 
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RM_M 70 
Žádost o stanovisko a předložení písemností 
  
Usnesení číslo: 10165/RM1014/134 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 
  
1) žádá 
  

Radu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, v souladu s Článkem 36 odst. (2) a (3) 
Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a 
doplňků, o zaslání stanoviska a písemností týkajících se ověření plnění podmínek dotace 
poskytnuté statutárnímu městu Ostrava na výstavbu budovy č.p. 2073 bytový dům, na ul. 
Baarova č. or. 4 a budovy č.p. 2074 bytový dům, na u. Baarova č. or. 6, vše v k.ú. Mariánské 
Hory, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 31 
Návrh na souhlas s umístěním stavby, Návrh na uzavření smlouvy o 
výpůjčce s Dopravním podnikem Ostrava a. s. 
  
Usnesení číslo: 10166/RM1014/134 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

pro účely územního rozhodnutí s umístěním stavby “Rekonstrukce nástupišť Prostorná” do 
části pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

- p. p. č. 751/9 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 725 m2 
- p. p. č. 751/10 - ostatní plocha, dráha o výměře 322 m2 
- p. p. č. 751/12 - ostatní plocha, silnilce o výměře 714 m2 
v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava 

pro investora: 

Dopravní podnik Ostrava a. s., se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Poděbradova 494/2, 
PSČ 701 71, IČO: 619 74 757 

  
2) rozhodla 
  

na straně půjčitele uzavřít smlouvu o výpůjčce k částem pozemků v k. ú. Mariánské Hory, obec 
Ostrava, a to: 
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- p. p. č. 751/9 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 725 m2 
- p. p. č. 751/10 - ostatní plocha, dráha o výměře 322 m2 
- p. p. č. 751/12 - ostatní plocha, silnice o výměře 714 m2 

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

za účelem přestavby dvou tramvajových zastávek na jednu s dlouhými vstřícnými nástupišti s 
bezbariérovými přechody pro chodce, k rekonstrukci vozovky a chodníků, přeložce 
inženýrských sítí v rámci stavby “Rekonstrukce nástupišť Prostorná” 

na dobu určitou, ode dne účinnosti smlouvy o výpůjčce do 31.12.2015 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 32 
Návrh na uzavření darovací smlouvy na dar vodovodního řadu v k. ú. 
Polanka nad Odrou, obec Ostrava a uzavření smluv o zřízení 
služebnosti 
  
Usnesení číslo: 10167/RM1014/134 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města rozhodnout  

o uzavření darovací smlouvy 

s dárci 
xxxxx xxxxx, narozen roku xxxx, 
bydliště xxxxxxxx xx/x, xxxxxxx - xxxxx, PSČ xxx xx, 

xxxxx xxxxx, narozen roku xxxx, 
 bydliště xxxxxx xxx, xxxxxx, xxxxx, PSČ xxx xx,  

manželé 
Ing. xxxxxxx xxxx, narozen roku xxxx 
Ing. xxxxx xxxxxx, narozena roku xxxx, 
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oba bydliště xxxx xxx, xxxxxx, PŠČ xxx xx 

manželé 
xxxxx xxxxxx, narozena roku xxxx, 
bydliště xxxx xxx, xxxx x xxxxxx, PSČ xxx xx, 
Ing. xxxxx xxxxxx, narozen roku xxxx, 
bydliště xxxx xxxx, xxxx, PSČ xxx xx, 

xxxxx xxxxx, narozena roku xxxx, 
xxxxx xxxx, narozen roku xxxx, 
oba bydliště xxxxx xxx/xx, xxxxx - xxxxxx xxx, PSČ xxx xxx, 

Ing. xxxxx xxxx, narozen roku xxxx, 
bydliště xxxxxx xxxx/xx, xxxxxx - xxxxxxxx, PSČ xxx xx, 

xxxxx xxxxx, narozen roku xxxx, 
bydliště x xxxx xxxx/xx, xxxxxx - xxxxxx, PSČ xxx xx 

manželé 

xxxxxx xxxxxxxx, narozena roku xxxx, 
xxxxx xxxxx, narozen roku xxxx, 
oba bydliště xx. xxxx xxxx/xx, xxxxx - xxxxxa, PSČ xxx xx 

manželé 
xxxxxx xxxxx, narozen roku xxxx 
xxxxx xxxxxxx, narozen roku xxxxx 
oba bydliště xxxxxxxx xxxx/xxx, xxxxxx - xxxxx, PSČ xxx xx, 

Tomáš Dědic, narozen roku 1978, 
bydliště Evžena Rošického 1069/17, Ostrava - Svinov, PSČ 721 00, 

xxxxx xxxxx, narozen roku xxx, 
bydliště xxx xxxx xxxx/xx, xxxxxx - xxxxx xxx xxxxx, PSČ xxx xx 

STRAUB development a.s. 
Smetanovo náměstí 1824/9, Moravská Ostrava, 702 00 
IČO: 02746964 

na dar vodovodního řadu v celkové délce 408,17 m, který je rozdělen do tří větví, v k.ú. 
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Polanka nad Odrou, obec Ostrava a to: 

• z potrubí DN 110 v délce 325,19 m, který je uložen v pozemcích: 

- parc.č.3181/2 - ostatní plocha, silnice, 
- parc.č.3181/20 - ostatní plocha, silnice, 
- parc.č.2665/42 - orná půda,  
- parc.č.2665/5 - orná půda,  
- parc.č.2665/43 - orná půda,  
- parc.č.2665/23 - orná půda, 

• z potrubí DN 90 v délce 43,05 m, který je uložen v pozemku 

- parc.č. 2665/23 - orná půda, 

• z potrubí DN 63 v délce 39,93 m, který je uložen v pozemku 

- parc.č. 2665/23 - orná půda. 

Stavební objekt byl realizován v rámci stavby “Technická infrastruktura sídelního útvaru 
Polanka nad Odrou, osada Janová, objekt 303 vodovod”. 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města rozhodnout 

na straně oprávněného, uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti dle přílohy č. 4 předloženého 
materiálu k pozemku: 

parc. č. 2665/23 – orná půda, 

v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava, ve spoluvlastnictví: 

xxxxxx xxxxx, rok narození xxx 
bydliště xxxx xxxx xxxx/xx, xxxx xx xxxxxxx – xxxxxxxx xxx xxxxx, 
vlastník podílu ve výši 1/13, 

xxxxxx xxxxx, rok narození xxxx 
bydliště xxxxxx xxxxxx xxxx/xx, xxx xxx xxxxxxx – xxxx, 
vlastník podílu ve výši 1/13, 

manželé 
xxxxx xxxx, rok narození xxxx 
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xxxxxx xxxxxxx, rok narození xxxx 
 
oba bydliště xx. xxxxxxxx xxxxx/xx, xxx xx xxxxxxx – xxxxxxx, 
vlastníci podílu ve výši 1/13, 

manželé 
xxxxx xxxxx,  rok narození xxxx 
xxxxx xxxxx, rok narození xxxx 
 oba bydliště xxxxxxx xxxx/xx, xxx xx,  xxxxxxx - xxxxx 
vlastníci podílu ve výši 1/13, 

xxxxxx xxxxxxxl, rok narození xxxx 
bydliště  x xxxx xxxx/xx, xxx xx xxxxxx – xxxxx, 
vlastník podílu ve výši 1/13, 

Ing. xxxxx xxxxxx rok narození xxxx 
 bydliště xxxx xxx/xx, xxx xx xxxxxx – xxxxx, 
vlastník podílu ve výši 1/13, 

xxxxx xxxxxx, rok narození xxx 
 bydliště xxxxxxxx xxx/xx xxxxx xxxx xxxx, 
vlastník podílu ve výši 1/13, 

xxxx xxxxxxxxx, rok narození xxxx 
bydliště xxxxx xxx/xx, xxx xx xxxxxxxc – xxxxxxxxx xxxxxxx 
vlastník podílu ve výši 1/13, 

manželé 
Ing.xxxxx xxxxxx rok narození xxx 
 bydliště xxxx xxxx, PSČ xxx xx, 
xxxx xxxxxxxx, rok narození xxxx 
bydliště xxxxx xxxx, PSČ xxx xx, 
vlastníci podílu ve výši 1/13, 

xxxxx xxxxx, rok narození xxx 
 bydliště xxxxxxx xx/x xxx xx xxxxxxx - xxxxxxxxx 
vlastník podílu ve výši 1/13, 

manželé 
Ing.xxxxx xxxx, rok narození xx 
 Ing. xxxxx xxxxxxx, rok narození xxx 
 oba bydliště xxxx xxx, xxx xx xxxx, 
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vlastníci podílu ve výši 1/13, 

Ing. xxxxxxx xxxxxxx, rok narození xxxx 
bydliště xxxxxx xxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx, 
vlastník podílu ve výši 1/13, 

STRAUB Development a.s. 
se sídlem Smetanovo náměstí 1824/9, Moravská Ostrava, 702 00 
IČO: 027 46 964, 
vlastník podílu ve výši 1/13, 

s uvedenými spoluvlastníky pozemku, 

za účelem zřízení, provozování a údržby vodovodního řadu DN 110, DN 90, DN 63 v 
uvedeném pozemku, v rozsahu daném geometrickým plánem č. 2961-270/2013 ze dne 
6.12.2013, na dobu neurčitou a bezúplatně za podmínky, že dojde k převodu vlastnického 
práva k vodovodnímu řadu DN 110, DN 90, DN 63 na statutární město Ostrava na základě 
darovací smlouvy uvedené v bodě 1) tohoto usnesení 

  
3) doporučuje 
  

zastupitelstvu města rozhodnout 

na straně oprávněného, uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti dle přílohy č. 5 předloženého 
materiálu k pozemku: 

parc. č. 2665/43 – orná půda, 
v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava, ve vlastnictví: 

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

s uvedeným vlastníkem pozemku, 

za účelem zřízení, provozování a údržby vodovodního řadu DN 110 v uvedeném pozemku, v 
rozsahu daném geometrickým plánem č. 2961-270/2013 ze dne 6.12.2013, na dobu neurčitou a 
bezúplatně za podmínky, že dojde k převodu vlastnického práva k vodovodnímu řadu DN 110 
na statutární město Ostrava na základě darovací smlouvy uvedené v bodě 1) tohoto usnesení 
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4) doporučuje 
  

zastupitelstvu města rozhodnout 

na straně oprávněného, uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti dle přílohy č. 6 předloženého 
materiálu k pozemku: 

parc. č. 2665/5 – orná půda, 
v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava, ve vlastnictví: 

STRAUB Development a.s. 
se sídlem Smetanovo náměstí 1824/9, Moravská Ostrava, 702 00 
IČO: 027 46 964, 

s uvedeným vlastníkem pozemku, 

za účelem zřízení, provozování a údržby vodovodního řadu DN 110 v uvedeném pozemku, v 
rozsahu daném geometrickým plánem č. 2961-270/2013 ze dne 6.12.2013, na dobu neurčitou a 
bezúplatně za podmínky, že dojde k převodu vlastnického práva k vodovodnímu řadu DN 110 
na statutární město Ostrava na základě darovací smlouvy uvedené v bodě 1) tohoto usnesení 

  
5) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 25.06.2014
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 33 
Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava, v 
k.ú. Muglinov, v k.ú. Kunčice nad Ostravicí, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 10168/RM1014/134 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1014 01736/14 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
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zastupitelstvu města rozhodnout o záměru města prodat nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava, 
obec Ostrava, svěřené městskému obvodu Slezská Ostrava, a to: 

pozemek parc.č. 5622/15  
pozemek parc.č. 5622/16 

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

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města rozhodnout o záměru města prodat nemovité věci v k.ú. Kunčice nad 
Ostravicí, obec Ostrava, svěřené městskému obvodu Slezská Ostrava, a to: 

pozemek parc.č. 252/1 
pozemek parc.č. 252/2 

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

  
3) doporučuje 
  

zastupitelstvu města rozhodnout o záměru města prodat nemovité věci  v k.ú. Muglinov, obec 
Ostrava, svěřenou městskému obvodu Slezská Ostrava, a to: 

pozemek p.p.č. 197/20 o výměře 36 m2, oddělený geometrickým plánem č. 2369-23/2013 ze 
dne 20.6.2013 z pozemku p.p.č. 197/2, který je přílohou č. 3/3 předloženého materiálu 

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

  
4) doporučuje 
  

zastupitelstvu města rozhodnout o záměru města prodat nemovitou věc v k.ú. Slezská Ostrava, 
obec Ostrava, svěřenou městskému obvodu Slezská Ostrava, a to: 

pozemek parc.č. 1756/1 

a doporučuje zastupitelstvu města, aby si vyhradilo právo kdykoliv tento záměr zrušit 
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5) ukládá 
  

náměstkovi primátora Ing. Jiřímu Hrabinovi 

předložit návrh dle bodu 1) až 4) tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 

  
 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 25.06.2014
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 34 
Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k.ú. Hrabůvka a v k.ú. 
Vítkovice, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 10169/RM1014/134 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1014 01639/14 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

 
rozhodnout,  že město nemá záměr prodat část pozemku p.p.č. 329/1 o výměře 80 m2 v 
k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava, svěřeného městskému obvodu Ostrava-Jih, dle zákresu ve 
snímku, který je přílohou č. 1 předloženého materiálu    

  
2) doporučuje 
   

zastupitelstvu města 
 
rozhodnout, že město nemá záměr prodat pozemek 227/81 v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava, 
svěřený městskému obvodu Vítkovice  
 

  
3) ukládá 
  

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

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

Strana 42/108 

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 25.06.2014
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 35 
Návrh na zvýšení nájemného o roční míru inflace 
  
Usnesení číslo: 10170/RM1014/134 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

zvýšit nájemné za nebytové prostory, objekty, pronajaté pozemky a movité věci v roce 2014 o 
roční míru inflace ve výši 1,4 % u všech nájemních smluv, u kterých je možnost zvýšení 
nájemného sjednána a u kterých je roční nájemné vyšší než 7.500,- Kč 

  
2) ukládá 
  

vedoucímu odboru majetkového 

oznámit jednotlivým nájemcům nebytových prostor, objektů, pozemků a movitých věcí, jichž 
se to týká, zvýšení nájemného o roční míru inflace 

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

 
RM_M 36 
Návrh koupit a svěřit pozemky p.p.č. 462/10 a p.p.č. 467/1 v k.ú. 
Hrabůvka, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 10171/RM1014/134 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1014 01638/14 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města  koupit níže uvedené nemovité věci v k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava, a to: 
- pozemek p.p.č. 462/10  
- pozemek p.p.č. 467/1 
včetně součástí (plotu na pozemku p.p.č. 467/1 a trvalých porostů na obou uvedených 
pozemcích) 
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od spoluvlastníků (každý z nich podíl ve výši 1/4 na každém z výše uvedených pozemků) 
-  xxxxx xxxxx, rok narození xxxx, bytem xxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxx 
 -  Ing. xxxxxxx xxxxxx rok narození xxxx, bytem xxxxxx xxxx/xxx, xxxxxxx, xxx 
xxx xxxxxx  
-  Mgr. xxxxxxxx xxxxxxxxxx, rok narození xxxx, bytem xxxxx xxxx/xx, xxxxxxx,
xxx xxx  xxxxx 
-  xxxxx xxxxxxxx rok narození xxxx, bytem xxxxxxxx xxx/xxx, xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx 

za dohodnutou kupní cenu v celkové  výši 562.240,- Kč, z toho: 
- kupní cena pozemku p.p.č. 462/10 činí 215.600,- Kč 
- kupní cena pozemku p.p.č. 467/1 činí 346.640,- Kč  

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
vyhradit si rozhodnutí označit pozemky uvedené v bodu 1) tohoto usnesení jakožto majetek 
svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih 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 pozemky uvedené v bodu 1) tohoto usnesení  statutární město Ostrava nabude do svého 
vlastnictví 

  
3) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
označit pozemky uvedené v bodu 1) tohoto usnesení, jakožto majetek svěřený městskému 
obvodu Ostrava-Jih dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut 
města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, za podmínky, že pozemky uvedené v 
bodu 1) tohoto usnesení statutární město Ostrava nabude do svého vlastnictví 

  
4) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 25.06.2014
 vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 37 
Návrh na svěření nemovitosti městskému obvodu Petřkovice 
  
Usnesení číslo: 10172/RM1014/134 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
vyhradit si rozhodnutí označit níže uvedený majetek, jakožto majetek svěřený městskému 
obvodu Petřkovice  dle ust. čl.  9 odst. 1 písm. b) OZV č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve 
znění pozdějších změn a doplňků, a to: 

pozemek parc. č.  567/3 - orná půda v pořizovací ceně 75 400,-Kč 

v k.ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
označit majetek uvedený v bodě 1) tohoto usnesení, jakožto majetek svěřený městskému 
obvodu Petřkovice dle ust. čl. 9 odst. 1 písm. b) OZV č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve 
znění pozdějších změn a doplňků 

  
3) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 25.06.2014
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 38 
Koncepce bydlení SMO - Bytová politika SMO na úrovni města a 
jednotlivých MOb včetně rozboru financování 
  
Usnesení číslo: 10173/RM1014/134 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
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1) schvaluje 
   

dokument “Bytová politika SMO na úrovni města a jednotlivých MOb včetně rozboru 
financování” ze dne 14.9.2012 (úprava č.4 k 30.4.2014) jako 2. část koncepce bydlení SMO dle 
přílohy č. 5 předloženého materiálu 
 

  
2) ukládá 
  

náměstkovi primátora Ing. Jiřímu Hrabinovi 

předložit zastupitelstvu města ke schválení dokument “Bytová politika SMO na úrovni města a 
jednotlivých MOb včetně rozboru financování” ze dne 14.9.2012 (úprava č.4 k 30.4.2014) jako 
2. část koncepce bydlení SMO  

  
 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 25.06.2014
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 39 
Návrh na zřízení služebnosti a uzavření smlouvy o zřízení služebnosti k 
pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy v k.ú Svinov, obec 
Ostrava, pro ČEZ ICT Services, a.s. 
  
Usnesení číslo: 10174/RM1014/134 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

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

parc. č. 3745/13 - ostatní plocha, jiná plocha, 
parc. č. 3750/5 - ostatní plocha, jiná plocha, 
parc. č. 3770/3 - ostatní plocha, silnice, 
parc. č. 3770/10 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc. č. 3770/11 - ostatní plocha, silnice, 
parc. č. 3774/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc. č. 3775/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc. č. 3776/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc. č. 3776/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc. č. 3778/10 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
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v k.ú. Svinov, obec Ostrava, s oprávněným: 

ČEZ ICT Services, a.s. 
se sídlem Praha 4, Duhová 1531/3, PSČ 140 53 
IČO 264 70 411  

za účelem zřízení a provozování podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě 
a jeho obslužného zařízení, v rozsahu daném geometrickým plánem č. 2500-836/2013 ze 
dne 7.11.2013, na dobu časově neomezenou, za dohodnutou jednorázovou náhradu ve výši 
50.941,- Kč včetně 21 % DPH  

  
 

RM_M 40 
Návrh na souhlasy se vstupem na pozemky ve vlastnictví statutárního 
města Ostravy za účelem provedení atmogeochemického průzkumu a 
případného měření dynamiky výstupů důlních plynů na povrh pro 
společnost UNIGEO a.s. a pro společnost Green Gas, DPB a.s. 
  
Usnesení číslo: 10175/RM1014/134 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

se vstupem na pozemky ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 1072/7 - ostatní plocha, jiná plocha, 
parc. č. 1140/2 - ostatní plocha, jiná plocha, 
parc. č. 1520/2 - ostatní plocha, zeleň, 
parc. č. 1581/1 - ostatní plocha, jiná plocha, 
parc. č. 1581/20 - zastavěná plocha a nádvoří, 
parc. č. 1581/58 - ostatní plocha, jiná plocha, 
parc. č. 1581/62 - ostatní plocha, jiná plocha, 
parc. č. 1784/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc. č. 1800/11 - ostatní plocha, jiná plocha, 
parc. č. 1800/22 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc. č. 1800/23 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc. č. 1800/29 - ostatní plocha, jiná plocha, 
parc. č. 1824 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc. č. 1855/3 - zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště, 
parc. č. 2007/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc. č. 2007/6 - zahrada, 
parc. č. 2008 - zastavěná plocha a nádvoří, 
parc. č. 2045/9 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc. č. 3537/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
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parc. č. 3537/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc. č. 3537/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc. č. 3537/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc. č. 3550/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc. č. 3550/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc. č. 3550/7 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc. č. 3550/12 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc. č. 3606/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

za účelem provedení atmogeochemického průzkumu v rámci projektu 35 “Komplexní řešení 
problematiky metanu ve vazbě na stará důlní díla v Moravskoslezském kraji” pro: 

UNIGEO a.s. 
se sídlem Místecká 329/258, Hrabová, 720 00 Ostrava 
IČO 451 92 260 

  
2) souhlasí 
  

se vstupem na pozemky ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 3220/9 - ostatní plocha, jiná plocha, 
parc. č. 3220/37 - ostatní plocha, jiná plocha, 
parc. č. 3220/86 - ostatní plocha, manipulační plocha, 
parc. č. 3220/106 - ostatní plocha, manipulační plocha, 
parc. č. 3220/108 - ostatní plocha, manipulační plocha, 
parc. č. 3244/1 - zastavěná plocha a nádvoří, 
v k.ú Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

za účelem provedení 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 
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RM_M 41 
Návrh na záměr města prodat pozemky v k.ú. Moravská Ostrava, obec 
Ostrava (ul. Ahepjukova,Hornopolní), návrh na záměr města neprodat 
  
Usnesení číslo: 10176/RM1014/134 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1014 01727/14 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města rozhodnout o záměru města prodat pozemek parc. č. 2202/100  v k.ú. 
Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřený městskému 
obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit  

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města rozhodnout, že město nemá záměr prodat pozemek parc. č. 2202/96 v k.ú. 
Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený 
městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  
3) doporučuje 
  

zastupitelstvu města rozhodnout o záměru města prodat pozemek parc. č. 2362/29 – ostatní 
plocha, ostatní komunikace o výměře 73 m2, který vznikne oddělením z původního pozemku 
parc. č. 2362/13 dle geometrického plánu č. 3869-58/2012 ze dne 29.8.2012, v k.ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava, 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Moravská Ostrava a 
Přívoz 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  
4) ukládá 
   

náměstkovi primátora Ing. Jiřímu Hrabinovi 
 
předložit návrh dle bodů 1), 2) a 3) tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 
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 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 25.06.2014
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 42 
Návrh na záměr města neprodat pozemky v k.ú. Moravská Ostrava, 
obec Ostrava (ul. Sládkova) 
  
Usnesení číslo: 10177/RM1014/134 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1014 01727/14 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města rozhodnout, že město nemá záměr prodat pozemky, a to: 

- pozemek parc. č. 2356/5  
- část pozemku parc. č. 2356/69 o výměře 767 m2  
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu Moravská Ostrava a 
Přívoz 
v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

dle zákresu, který je přílohou č. 1/4 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: 25.06.2014
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 43 
Návrh na záměr města neprodat nemovitost v k. ú. Přívoz (lokalita ulice 
Muglinovská) a nedarovat nemovitosti v k. ú. Mariánské Hory, obec 
Ostrava (lokalita ul. Zelená), obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 10178/RM1014/134 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1014 01666/14 
k usnesení č. 10079/RM1014/133 
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Rada města 
  
1) doporučuje 
   

zastupitelstvu města 
rozhodnout o záměru města neprodat  
pozemek p.č.st. 2045 
v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, 
svěřeno městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, 
 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města trvat na svém usnesení č. 2171/ZM1014/29 ze dne 11.12.2013, kterým 
zastupitelstvo města rozhodlo, že nemá záměr darovat nemovitosti: 

- pozemek p.č.st. 2924, jehož součástí je budova č. p. 2514 
- pozemek p.p.č. 1094  
v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava,  ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené 
městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky 

  
3) ukládá 
  

  
odboru majetkovému  
požádat městský obvod Mariánské Hory a Hulváky prodloužit dobu nájmu k předmětným 
nemovitostem na dobu minimálně do konce roku 2025, za podmínky že zastupitelstvo města 
rozhodne, že trvá na svém usnesení uvedeném v bodu 2) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 30.06.2014
 vedoucí odboru majetkového 
  
4) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 25.06.2014
 vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 44 
Návrh nezřídit předkupní právo k části pozemku parc. č. 1036/1 v k. ú. 
Moravská Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 10179/RM1014/134 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1014 01698/14 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
   

zastupitelstvu města 
rozhodnout o nezřízení předkupního práva k části pozemku parc. č. 1036/1 o výměře 39 m2  v 
k. ú. Moravská Ostrava, dle zákresu ve snímku, který je součástí přílohy č. 2 
předloženého materiálu, dle důvodové zprávy  
 

  
2) ukládá 
   

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

  
 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 25.06.2014
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 45 
Návrh na záměr města směnit nemovité věci v k.ú. Stará Bělá, obec 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 10180/RM1014/134 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1014 01639/14 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města rozhodnout o záměru města směnit níže uvedené nemovité věci v k.ú. 
Stará Bělá, obec Ostrava, a to: 

- pozemek parc.č. 3839/1  
- pozemek parc.č. 2904/26, trvalý travní porost o výměře 177 m2, který vznikne oddělením z 
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pozemku parc.č. 2904/3 na základě geometrického plánu č. 3095-7/2014 ze dne 5.2.2014  
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Stará Bělá 
za 
- pozemek parc.č. 2902/2 
- pozemek parc.č. 2886/15 
- pozemek parc.č. 2879/15, trvalý travní porost o výměře 264 m2, který vznikne oddělením z 
pozemku parc.č. 2879/4 na základě geometrického plánu č. 3095-7/2014 ze dne 5.2.2014 
- pozemek parc.č. 2902/4, ost. plocha, silnice o výměře 56 m2, který vznikne oddělením z 
pozemku parc.č. 2902/1 na základě geometrického plánu č. 3095-7/2014 ze dne 5.2.2014 
- pozemek parc.č. 2904/27, trvalý travní porost o výměře 430 m2, který vznikne sloučením 
části pozemku parc.č. 2904/10, díl b o výměře 331 m2 a části pozemku parc.č. 2886/3, díl a o 
výměře 99 m2 na základě geometrického plánu č. 3095-7/2014 ze dne 5.2.2014 
- pozemek parc.č. 3853/16, ost. plocha, ost. komunikace o výměře 3 m2, který vznikne 
oddělením z pozemku parc.č. 3853/4 na základě geometrického plánu č. 3095-7/2014 ze dne 
5.2.2014 
ve vlastnictví občanského sdružení ODRA, o.s, Ostrava-Zábřeh, Svazácká 3128/1b,
PSČ 700 30, IČO: 22836276 

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

  
2) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 25.06.2014
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 46 
Návrh na záměr města neprodat pozemky p.p.č. 409/7 a p.p.č. 404/3 oba 
v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 10181/RM1014/134 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města rozhodnout, že město nemá záměr prodat nemovitost v k.ú. Heřmanice, 
obec Ostrava, svěřenou městskému obvodu Slezská Ostrava, a to: 

- pozemek p.p.č. 409/7 
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2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města rozhodnout, že město nemá záměr prodat nemovitost v k.ú. Heřmanice, 
obec Ostrava, svěřenou městskému obvodu Slezská Ostrava, a to: 

- pozemek p.p.č. 404/3 

  
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: 25.06.2014
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 47 
Návrh na zrušení usnesení rady města, uzavření smluv o zřízení 
služebnosti, dohody o zrušení smlouvy o zřízení věcného břemene, s 
vlastníky pozemků fyzickými osobami, SSMSK 
  
Usnesení číslo: 10182/RM1014/134 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1014 01722/14 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
 

zastupitelstvu města rozhodnout 

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

parc.č. 2537/2 – zahrada, 
v k. ú. Poruba, obec Ostrava, ve vlastnictví: 

xxxxx xxxxx, rok narození xxxx 
bydliště xxxxxxxxx xxx/xx xxxxx xxxxxx – xxxxxx, 
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s uvedeným vlastníkem pozemku, 

za účelem zřízení a provozování vodovodního řadu DN 100 v uvedeném pozemku v rozsahu 
daném geometrickým plánem č. 2691-95 a/2013 ze dne 27.5.2013, na dobu časově 
neomezenou a za celkovou jednorázovou úplatu ve výši 1.350,- Kč 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města rozhodnout 

na straně oprávněného, uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti dle přílohy č. 4 předloženého 
materiálu k pozemku: 

parc. č. 76/3 – zahrada 
v k. ú. Poruba, obec Ostrava, ve společném jmění manželů: 

Manželé 
Ing. xxxxxxx xxxxx, rok narození xxxx 
MUDr. xxxxxxx xxxxxxxx, rok narození xxxxx 
oba bydliště xxxxxx xxxx/xx, xxx xx  xxxxxxx – xxxxx, 

s uvedenými vlastníky pozemku, 

za účelem zřízení a provozování vodovodního řadu DN 80 v uvedeném pozemku, provádění 
údržby, opravy a rekonstrukce vodovodního řadu DN 80 v rozsahu daném geometrickým 
plánem č. 2746-263 b/2013 ze dne 3.12.2013, na dobu časově neomezenou a za celkovou 
jednorázovou úplatu ve výši 1.100,- Kč 

  
3) doporučuje 
  

zastupitelstvu města rozhodnout 

na straně oprávněného, uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene dle přílohy č. 6 
předloženého materiálu k pozemku: 

parc. č. 2953/1 – ostatní plocha, silnice 
v k. ú. Poruba, obec Ostrava, ve vlastnictví: 

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

s uvedeným vlastníkem pozemku, 

za účelem zřídit a provozovat vodovodní řad, vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, 
stavebními úpravami, opravami a provozováním vodovodního řadu v uvedeném pozemku v 
rozsahu daném geometrickým plánem č. 2688-024/2013 ze dne 2.5.2013, na dobu časově 
neomezenou a za zvýhodněnou jednorázovou úplatu v celkové výši 100,-Kč včetně 21% DPH, 
což je podmíněno závazky oprávněného, že po dobu min. 5 let zůstane vlastníkem 
předmětného vodovodního řadu a provede sanaci narušeného povrchu komunikace vzniklou 
jeho umístěním 

  
4) doporučuje 
  

zastupitelstvu města rozhodnout 

na straně oprávněného, uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene dle přílohy č. 8 
předloženého materiálu k pozemku: 

parc. č. 4424/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace 
v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava, ve vlastnictví: 

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

s uvedeným vlastníkem pozemku, 

za účelem zřídit a provozovat vodovod, vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, 
stavebními úpravami, opravami a provozováním vodovodu v uvedeném pozemku v rozsahu 
daném geometrickým plánem č. 2731-135/2013 ze dne 25.7.2013, na dobu časově 
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neomezenou a za zvýhodněnou jednorázovou úplatu v celkové výši 1.210,-Kč včetně 21% 
DPH, 
což je podmíněno závazky oprávněného, že po dobu min. 5 let zůstane vlastníkem 
předmětného vodovodu a provede sanaci narušeného povrchu komunikace vzniklou jeho 
umístěním 

  
5) ruší 
  

své usnesení č. 8550/RM1014/112 dne 12.11.2013 v bodě 2) a 3) pro nenaplnění tohoto 
usnesení z důvodu neuzavření dohody o zrušení smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvy 
o zřízení věcného břemene 

  
6) doporučuje 
  

zastupitelstvu města rozhodnout 

uzavřít Dohodu o zrušení smlouvy o zřízení věcného břemene ev. č. 2094/2013/MJ ze dne 
1.8.2013, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu s: 

Ing. xxxxx xxxxx rok narození xxxx 
bydliště xxxxxx xxxxx xxx/xx, xxx xx xxxxxxx – xxxxx xxx 

  
7) doporučuje 
  

zastupitelstvu města rozhodnout 

na straně oprávněného, uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti dle přílohy č. 11 předloženého 
materiálu k pozemkům: 

parc. č. 1446/28 – zahrada, 
parc. č. 1446/34 - ostatní plocha, jiná plocha, 
oba v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava, ve spoluvlastnictví: 

Ing. xxx xxxxx rok narození xxxx 
bydliště xxxxx  xxxxx xxx/xx, xxx xxx xxxxxx – xxxxxx xxx, 
vlastník podílu ve výši 1/2, 

xxxxxxx xxxxxx, rok narození xxx 
bydliště xxxxxxxx xxx/xx, xxx xx xxxxxxxx – xxxxxxx, 
vlastník podílu ve výši 1/2, 
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s uvedenými spoluvlastníky pozemků, 

za účelem zřízení, provozování a údržby vodovodního řadu DN 80 v uvedených pozemcích, v 
rozsahu daném geometrickým plánem č. 2782-25/2010 ze dne 5.11.2010, na dobu časově 
neomezenou a bezúplatně 

  
8) ukládá 
  

náměstkovi primátora Ing. Jiřímu Hrabinovi 
 
předložit návrh dle bodů 1), 2), 3), 4), 6), 7) tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 

  
 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 25.06.2014
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 50 
Návrh na záměr výpůjčky pozemku ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy, k.ú. Přívoz, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 10183/RM1014/134 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o záměru výpůjčky nemovitosti ve vlastnictví statutárního města Ostravy, pozemku  p.p.č. 
parc.č.512/2, zahrada, zemědělský půdní fond,  o výměře 1.715 m2, k.ú. Přívoz, obec Ostrava,  

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  
 

RM_M 51 
Návrh na záměr města pronajmout nemovitosti v k.ú. Frýdlant nad 
Ostravicí formou změny smlouvy, návrh na souhlas s umístěním sídla 
společnosti (budova VTP) a souhlas se vstupem na pozemek 
  
Usnesení číslo: 10184/RM1014/134 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
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1) rozhodla 
  

o záměru města pronajmout nemovitosti v k.ú. Frýdlant nad Ostravicí, obec Frýdlant nad 
Ostravicí, a to pozemky 
parc.č. 2925 zas. plocha a nádvoří, jehož součástí je budova ev.č. 164 
parc.č. 2926 zahrada, 
včetně všech součástí a příslušenstvím, a to žumpy včetně přípojky, vodovodní přípojky, 
komunikace, osvětlení zahrady a souboru drobných zahradních staveb, vše na pozemku parc.č. 
2926, v k.ú. Frýdlant nad Ostravicí, 
formou změny Nájemní smlouvy ze dne 19.4.2013, uzavřené s organizací 

Náš svět, příspěvková organizace, 
se sídlem: Pržno 239, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, IČO: 00847046,  
a to: 
- změnou doby nájmu z ”do 30.9.2014” na “31.8.2015” 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit   

  
2) rozhodla 
  

s umístěním sídla společnosti 

General recipe s.r.o., se sídlem: Kralická 2104/1, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, 
IČO: 02938065, 

v budově č.p. 372, která je součástí pozemku parc. č. 4685/11, k.ú. Pustkovec, obec Ostrava, ve 
vlastnictví statutárního města Ostravy, 
na adrese: Technologická 372/2, 708 00 Ostrava-Pustkovec  

  
3) souhlasí 
   

se vstupem na část pozemku parc. č. 50/1 ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Sleszká Ostrava, 
obec Ostrava za účelem organizace veřejných Slalomových závodů pro děti zařazené do 
kalendáře Českého svazu kanoistů DV, pro Vodácký klub Kaskády, z.s., Mojmírovců 40,
709 00, Ostrava, IČO: 02174570, v termínu od 13.6.2014 do 15.6.2014. 
 

  
 

RM_M 52 
Návrh na záměr města pronajmout nemovitost v k.ú. Polanka nad 
Odrou, obec Ostrava. Návrh na záměr města pronajmout části 
nemovitosti v k.ú. Radvanice, obec Ostrava. 
  
Usnesení číslo: 10185/RM1014/134 

(zn.předkl.) 
08 
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Rada města 
  
1) rozhodla 
   

o záměru města pronajmout pozemek ve vlastnictví statutárního města Ostravy parc.č. 62/2, 
orná půda o výměře 155 m2 v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava (ul. Průchodná) dle 
zákresu ve snímku, který je přílohou č. 1 předloženého materiálu, 
 
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 
 

  
2) rozhodla 
  

o záměru města pronajmout části pozemku parc.č. 3265/9, ost. plocha - ost. komunikace v k.ú. 
Radvanice, obec Ostrava (ul. Těšínská) ve vlastnictví statutárního města Ostravy a to část o 
výměře 17,88 m2, část o výměře 2,90 m2 a část o výměře 3,95 m2, dle zákresu ve snímku, 
který je přílohou č. 2 předloženého materiálu, 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  
 

RM_M 71 
Návrh koupit pozemek parc.č. 5649/3, k.ú. Slezská Ostrava, obec 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 10186/RM1014/134 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1014 01719/14 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města rozhodnout koupit pozemek parc.č. 5649/3, o výměře 559 m2, který 
vznikne oddělením z původního pozemku parc.č. 5649 dle geometrického plánu č. 3651-
8/2014 ze dne 5.2.2014, k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, 

od vlastníka Asental Land, s.r.o., IČO 277 69 143, sídlo Gregorova 2582/3, Moravská Ostrava, 
702 00 Ostrava, za cenu obvyklou ve výši 352.000,-Kč 

a dále uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
2) doporučuje 
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zastupitelstvu města 

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

  
3) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

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

  
4) ukládá 
   

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

  
 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 25.06.2014
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 72 
Předchozí souhlas k prodeji, pachtu, pronájmu nemovitostí v majetku 
města, svěřených městským obvodům a nabytí nemovitostí 
  
Usnesení číslo: 10187/RM1014/134 

(zn.předkl.) 
06 

  
Rada města 
  
1) vydává 
  

předchozí souhlas k pronájmu nemovitostí dle čl. 7, odst. (8), písm. c), bod 1, dle čl. 7, odst. 
(8), písm. c), bod 4, dle čl. 7, odst. (8), písm. c), bod 2, k prodeji dle čl. 7, odst. (3), písm. a), 
bod 3, čl. 7, odst. (3), písm. a), bod 4, čl. 7, odst. (3), písm. a), bod 5, k nabytí čl. 7, odst. (3), 
písm. c), k pachtu dle čl. 7, odst. (8), písm. c), bod 2 obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 
14/2013 Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, dle předloženého materiálu 
s výjimkou žádosti pod bodem 14/076 
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2) pověřuje 
  

útvar hlavního architekta 

odpovědí na žádosti městských obvodů dle předložených návrhů 

  
 Vyřizuje: Ing. arch. Cyril Vltavský, T: 01.07.2014
 vedoucí odboru útvaru hlavního architekta 
  

 
RM_VZ 8 
Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a o uzavření smlouvy 
na zhotovení architektovické studie “PASPORT FASÁD ŘADOVÝCH 
DOMŮ ŠTÍTOVÉ KOLONIE”, ul. Nerudova, Lidická, Tržní, Ostrava - 
Vítkovice 
  
Usnesení číslo: 10188/RM1014/134 

(zn.předkl.) 
06 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a o uzavření smlouvy na zhotovení architektonické 
studie “PASPORT FASÁD ŘADOVÝCH DOMŮ ŠTÍTOVÉ KOLONIE”, ul. Nerudova, 
Lidická, Tržní, Ostrava - Vítkovice 

se zhotovitelem: Ing. arch Jiří Stejskalík, Husovo náměstí 1789/6, 702 00  Moravská Ostrava 

za cenu nejvýše přípustnou 103.200,- Kč dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 27 
Návrh na uzavření “Smlouvy o zřízení věcného břemene” a “Smluv o 
zřízení služebnosti inženýrské sítě” v souvislosti se stavbami odboru 
investičního zahrnutými v kapitálovém rozpočtu města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 10189/RM1014/134 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
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1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města rozhodnout o uzavření “Smlouvy o zřízení věcného břemene”  v 
souvislosti se stavbou “Rekonstrukce veřejného osvětlení Polanecká” mezi vlastníkem:  
Moravskoslezský kraj 
se sídlem ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava 
IČO: 70890692 
zastoupený z pověření hejtmana kraje 
Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací 
se sídlem Úprkova 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  částech pozemků parc.č. 3552/1, 
parc.č. 1923/10, parc.č. 3078/1, parc.č. 3079/1a parc.č. 3072/1 v k.ú. Svinov, obec Ostrava dle 
přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města rozhodnout o uzavření “Smlouvy o zřízení služebnosti”  v souvislosti se 
stavbou “Tramvajová zastávka Karolina SO 405 Úprava telefonních rozvodů” mezi 
vlastníkem:  
Sedm stromů a.s. 
Ostrava-Slezská Ostrava, Hradní 27/37, PSČ 710 00  
IČO: 27813983 
a 
oprávněným: 
Telefónica Czech Republic, a.s. 
Praha 4 - Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22 
IČO: 60193336 
a 
investorem 
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
IČO: 00845451 
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na  části pozemku parc.č.  4173/2 v 
k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  
3) doporučuje 
  

zastupitelstvu města rozhodnout o uzavření “Smlouvy o zřízení služebnosti”  v souvislosti se 
stavbou “Tramvajová zastávka Karolina SO 406 Úprava rozvodů kabelové televize” mezi 
vlastníkem:  
Multi Veste Czech Republic 5, s.r.o. 
Praha 1, Olivova 4/2096, PSČ 110 00 
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IČO: 27371344 
a 
oprávněným: 
UPC Česká republika, s.r.o. 
Praha 4 - Nusle, Závišova 502/5, PSČ 140 00 
IČO: 00562262 
a 
investorem 
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
IČO: 00845451 
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na  části pozemku parc.č.  4173/13 v 
k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  
4) doporučuje 
  

zastupitelstvu města rozhodnout o uzavření “Smlouvy o zřízení služebnosti”  v souvislosti se 
stavbou “Tramvajová zastávka Karolina SO 406 Úprava rozvodů kabelové televize” mezi 
vlastníkem:  
New Karolina Office Development, a.s. 
se sídlem Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 00 
IČO: 27959996 
a 
oprávněným: 
UPC Česká republika, s.r.o. 
Praha 4 - Nusle, Závišova 502/5, PSČ 140 00 
IČO: 00562262 
a 
investorem: 
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
IČO: 00845451 
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na  části pozemku parc.č.  4173/10 v 
k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  
5) doporučuje 
  

zastupitelstvu města rozhodnout o uzavření “Smlouvy o zřízení služebnosti”  v souvislosti se 
stavbou “Tramvajová zastávka Karolina SO 401 Trolejové vedení” mezi vlastníkem:   
Česká republika - Generální finanční ředitelství 
Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 
IČO: 72080043  
a 
oprávněným: 
Dopravní podnik Ostrava a.s. 
Poděbradova 494/2, 701 71 Ostrava-Moravská Ostrava 
IČO: 61997475  
a 
investorem: 
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statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
IČO: 00845451 
 
 
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti na  pozemcích parc.č.  402/8 a parc.č. 402/7 v k.ú. 
Moravská Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č. 7 předloženého materiálu 

  
6) doporučuje 
  

zastupitelstvu města rozhodnout o uzavření “Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě”  v 
souvislosti se stavbou “Tramvajová zastávka Karolina SO 404 Napojení informačních panelů a 
jízdenkových automatů na rozvodnou síť” mezi vlastníkem:  
Dopravní podnik Ostrava a.s. 
Poděbradova 494/2, 701 71 Ostrava-Moravská Ostrava 
IČO: 61974757  
a  
oprávněným: 
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
IČO: 00845451 
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na  části pozemku parc.č.  402/13 v 
k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č. 8 předloženého materiálu 

  
7) doporučuje 
  

zastupitelstvu města rozhodnout o uzavření “Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě”  v 
souvislosti se stavbou “Tramvajová zastávka Karolina PS 602 SSZ křižovatka 28. října x 
Nádražní x Na Karolině” mezi vlastníkem:  
Multi Veste Czech Republic 5, s.r.o. 
Praha 1, Olivova 4/2096, PSČ 110 00 
IČO: 27371344 
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.  3589/32 a parc.č. 4173/13 v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava dle přílohy 
č. 10 předloženého materiálu 

  
8) doporučuje 
  

zastupitelstvu města rozhodnout o uzavření “Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě”  v 
souvislosti se stavbou “Tramvajová zastávka Karolina SO 403 Úprava veřejného osvětlení” 
mezi vlastníkem:  
Multi Veste Czech Republic 5, s.r.o. 
Praha 1, Olivova 4/2096, PSČ 110 00 
IČO: 27371344 
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a 
 
 
 
oprávněným: 
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
IČO: 00845451  
 

  
9) doporučuje 
  

zastupitelstvu města rozhodnout o uzavření “Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě”  v 
souvislosti se stavbou “Tramvajová zastávka Karolina PS 603 Koordinační kabel” mezi 
vlastníkem:  
Multi Veste Czech Republic 5, s.r.o. 
Praha 1, Olivova 4/2096, PSČ 110 00 
IČO: 27371344 
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.  3457/10, parc.č. 3589/32, parc.č. 4173/13, parc.č. 4246/1 a parc.č. 4246/2 v 
k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č. 12 předloženého materiálu 

  
10) doporučuje 
  

zastupitelstvu města rozhodnout o uzavření “Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě”  v 
souvislosti se stavbou “Tramvajová zastávka Karolina PS 601 SSZ křižovatky 28. října x 
Poděbradova” mezi vlastníkem:  
Multi Veste Czech Republic 5, s.r.o. 
Praha 1, Olivova 4/2096, PSČ 110 00 
IČO: 27371344 
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.  3457/10, parc.č. 3589/32, parc.č. 4246/1, parc.č. 4246/2 a parc.č. 4173/13 v 
k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č. 13 předloženého materiálu 

  
11) doporučuje 
  

zastupitelstvu města rozhodnout o uzavření “Smlouvy o zřízení služebnosti”  v souvislosti se 
stavbou “Tramvajová zastávka Karolina SO 405 Úprava telefonních rozvodů” mezi 
vlastníkem:  
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New Karolina Office Development, a.s. 
se sídlem Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 00 
IČO: 27959996 
 
a 
oprávněným: 
Telefónica Czech Republic, a.s. 
Praha 4 - Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22 
IČO: 60193336 
a 
investorem: 
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
IČO: 00845451 
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na  části pozemku parc.č.  4173/10 v 
k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č. 14 předloženého materiálu 

  
12) doporučuje 
  

zastupitelstvu města rozhodnout o uzavření “Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě”  v 
souvislosti se stavbou “Tramvajová zastávka Karolina PS 602 SSZ křižovatka 28. října x 
Nádražní x Na Karolině” mezi vlastníkem:  
New Karolina Office Development, a.s. 
Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 00 
IČO: 27959996 
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. 4173/10 v 
k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č. 15 předloženého materiálu 

  
13) ukládá 
  

náměstkovi primátora Ing. Jiřímu Hrabinovi 

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

  
 Vyřizuje: Ing. Dalibor Kanclíř, T: 25.06.2014
 vedoucí odboru investičního 
  

 
 
RM_VZ 2 
Veřejná zakázka “Domov pro seniory IRIS - přístavba (TDS+BOZP)”, 
poř. č. 97/2014 
  

(zn.předkl.) 
05 
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Usnesení číslo: 10190/RM1014/134 
  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo  a smlouvy příkazní na 
výkon technického dozoru stavebníka a výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi včetně vypracování plánu BOZP v rámci realizace stavby 
“Domov pro seniory IRIS - přístavba dvou obytných bloků” v k.ú. Mariánské Hory, obec 
Ostrava, a to v rozsahu dle předloženého návrhu se společností: 

Investing servis s.r.o. 
se sídlem: Erbenova 853/3, 703 00 Ostrava-Vítkovice 
IČO: 47155370 

za cenu nejvýše přípustnou 724.000,- Kč bez DPH. 

  
 

RM_VZ 3 
Veřejná zakázka “Doplnění VO ul. Valašská”, poř. č. 109/2014 
  
Usnesení číslo: 10191/RM1014/134 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o výběru nejvhodnější nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na realizaci stavby 
“Doplnění VO ul. Valašská” v k.ú. Nová Ves u Ostravy, obec 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 31 Řepiště 
IČO: 42767857 

za cenu nejvýše přípustnou 312 782,- Kč bez DPH. 

  
2) doporučuje 
   

zastupitelstvu města 
rozhodnout o uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby “Doplnění VO ul. Valašská”  v 
rozsahu dle přílohy  č. 1 předloženého návrhu 
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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: 25.06.2014
 vedoucí odboru legislativního a právního 
  

 
RM_VZ 6 
Veřejná zakázka “Safari v ZOO Ostrava - dopravní prostředky”, poř. č. 
17/2014 
  
Usnesení číslo: 10192/RM1014/134 

(zn.předkl.) 
5 

  
k usnesení č. 9217/RM1014/120 
k usnesení č. 9392/RM1014/123 
  
Rada města 
  
1) vylučuje 
  

z otevřeného řízení vyhlášeného k veřejné zakázce na dodávku dopravních prostředků v rámci 
akce “Safari v ZOO Ostrava”, z důvodů uvedených v předloženém návrhu, uchazeče, kteří 
předložili svou nabídku pod poř. č. 1, poř. č. 2 a poř. č. 3: 

poř. č. 1 
RENOCHEM s.r.o. 
se sídlem: Praha 4 - Lhotka, Na Větrově 393/47, PSČ 142 00 
IČO: 24756938 

poř. č. 2 
FUN RIDES TECH s.r.o. 
se sídlem: Bílovice-Lutotín 131, PSČ 798 41 
IČO: 29187516 

poř. č. 3 
STS Consulting & Trading GmbH 
se sídlem: Klagenfurt, Maderspergerstrasse 8, PSČ 9020, Austria 
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IČO: 309/3028 

  
 
 
2) zrušuje 
  

dle ustanovení § 84 odst. 1 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů, otevřené řízení na dodávku dopravních prostředků v rámci akce “Safari v 
ZOO Ostrava” z důvodu uvedeného v předloženém návrhu 

  
3) ukládá 
   

vedoucí odboru legislativního a právního 
zabezpečit veškeré potřebné úkony vyplývající z bodu 2) tohoto usnesení 
 

  
 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, T: 31.07.2014
 vedoucí odboru legislativního a právního 
  

 
RM_VZ 7 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce vodovodu Hlučínská”, poř. č. 37/2014 
  
Usnesení číslo: 10193/RM1014/134 

(zn.předkl.) 
05 

   
Rada města 
  
1) bere na vědomí 
  

informaci o neuzavření smlouvy s uchazečem Jesenická vodohospodářská společnost, spol. s 
r.o., se sídlem: Jeseník, Tovární 202/3, PSČ  790 01, který se umístil v pořadí jako první v 
zadávacím řízení  veřejné zakázky na realizaci stavby “Rekonstrukce vodovodu ul. Hlučínská”, 
a to z důvodu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
  

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek o uzavření Smlouvy o dílo dle přílohy č. 2 
k veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na realizaci stavby “Rekonstrukce vodovodu ul. 
Hlučínská” s uchazečem, který se umístil jako druhý v pořadí: 
JANKOSTAV, spol. s r.o. 
se sídlem: Ostrava - Kunčice, Štěpaňákova 31/714, PSČ  719 00 
IČ: 25855581 
za cenu nejvýše přípustnou 7.367.687,00 Kč bez DPH 
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RM_M 9 
Zpráva o hospodaření SMO za rok 2013 - závěrečný účet 
  
Usnesení číslo: 10194/RM1014/134 

(zn.předkl.) 
07 

  
k materiálu č. BJ1014 01606/14 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
schválit 

a) “Zprávu o hospodaření statutárního města Ostrava za rok 2013 - závěrečný účet” včetně 
tabulkových příloh 

b) finanční vypořádání se státním rozpočtem, rozpočtem kraje, s městskými obvody (příloha č. 
12 předloženého materiálu) a příspěvkovými organizacemi 

c) převody z rezervního fondu do investičního fondu u příspěvkové organizace 

Domov Slunovrat ve výši 250 tis.Kč na provedení investičních akcí (technické zhodnocení 
budovy) 
Domov Magnólie ve výši 230 tis.Kč na nákup 1 ks sprchového vozíku a 2 ks chladících skříní  
Domov pro seniory Kamenec ve výši 1 000 tis.Kč na rekonstrukci výtahu 
  

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
 
souhlasit s celoročním hospodařením bez výhrad 

  
3) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
projednat 
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a) ponechání nevyčerpaných účelových prostředků k využití v r. 2014 městskému obvodu 

Michálkovice ve výši 80 tis.Kč na realizaci projektu “Sportovní den pro všechny a doprovodné 
akce” (rozdělení příjmů z loterií) 
Petřkovice ve výši 40 tis.Kč na realizaci projektu “Petřkovické sportobraní 2014”  (rozdělení 
příjmů z loterií) 
Radvanice a Bartovice ve výši 160 tis.Kč na realizaci projektu “Handicap sport festival” 
(rozdělení příjmů z loterií) 

b) ponechání nevyčerpaných účelových prostředků k využití v roce 2014 příspěvkové 
organizaci 

Středisko volného času Korunka ve výši 27 tis.Kč na projekt Badatelský svět 2013/2014  
Středisko volného času Ostrava-Zábřeh ve výši 50 tis.Kč na projekt Badatelský svět 2013/2014 
                                                                     ve výši 250 tis.Kč na opravu dveří a dovybavení 
střediska 
Dům dětí a mládeže Ostrava-Poruba ve výši 20 tis.Kč na projekt Badatelský svět 2013/2014 
Středisko volného času Moravská Ostrava ve výši 41 tis.Kč na projekt Badatelský svět 
2013/2014 

c) informaci o majetku města včetně závěrečného inventarizačního zápisu (příloha č. 21 
předloženého materiálu) 

  
4) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
schválit rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

- nedaňové příjmy 
na § 6402, pol. 2222, ÚZ 98008 o 6 089 tis.Kč 
                                      ÚZ 13011 o 11 904 tis.Kč 
                                      ÚZ 98071 o 4 497 tis.Kč 
na § 6402, pol. 2229, ÚZ 6402, org. 36 o 5 tis.Kč 
                                                       org. 38 o 209 tis.Kč 
                                                       org. 43 o 29 tis.Kč 
                                                       org. 4240 o 305 tis.Kč  
                                                       org. 4212 o 164 tis.Kč 
                                                       org. 4214 o 134 tis.Kč  
                                                       org. 4215 o 494 tis.Kč  
                                                       org. 4251 o 124 tis.Kč  
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                                                       org. 81 o 43 tis.Kč 
                                                       org. 82 o 99 tis.Kč 
                                                       org. 83 o 46 tis.Kč 
                                                       org. 84 o 184 tis.Kč 
                                                       org. 4245 o 129 tis.Kč 
                                                       org. 4270 o 257 tis.Kč 
                                                       org. 4241 o 290 tis.Kč  

- neinvestiční přijaté dotace od obcí 
na pol. 4121, ÚZ 6402, org. 24 o 1 tis.Kč 

- ostatní převody z vlastních fondů 
na pol. 4139, ÚZ 6402, ORJ 132 o 116 tis.Kč 
                                         ORJ 272 o 22 tis.Kč                     

- běžné výdaje 
na § 6330, pol. 5342 o 138 tis.Kč 
na § 6402, pol. 5364, ÚZ 6402 o 7 tis.Kč 
                   pol. 5366, ÚZ 6402 o 6 tis.Kč 
na § 3419, pol. 5139, ÚZ 7112, ORJ 161 o 442 tis.Kč 
na § 4399, pol. 5909, ÚZ 13010 o 3 976 tis.Kč 

- kapitálové výdaje 
na § 3412, pol. 6121, ÚZ 36517871, ORJ 230, org. 8143 o 4 389 tis.Kč 
                                      ÚZ 36108224, ORJ 230, org. 8143 o 775 
tis.Kč                                            
na § 3639, pol. 6130, ORJ 137 o 200 tis.Kč 
                                      ORJ 137, org. 8323 o 1 664 tis.Kč 
                                                        org. 8146 o 566 tis.Kč 
                                       ORJ 137, ÚZ 8113 o 2 130 tis.Kč 
                                                         ÚZ 8123 o 3 292 tis.Kč 

- neinvestiční transfery 
na § 6402, pol. 5331, ÚZ 6402, org. 34 o 27 tis.Kč 
                                                       org. 35 o 8 tis.Kč 
                                                       org. 37 o 73 tis.Kč 
                                                       org. 39 o 20 tis.Kč 
                                                       org. 40 o 86 tis.Kč 
                                                       org. 41 o 358 tis.Kč 
                                                       org. 4234 o 10 tis.Kč 
                                                       org. 4254 o 2 tis.Kč 
na § 6402, pol. 5321, ÚZ 6402, org. 2 o 2 662 tis.Kč 
                                                       org. 3 o 1 206 tis.Kč 
                                                       org. 4 o 6 838 tis.Kč 
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                                                       org. 5 o 8 598 tis.Kč 
                                                       org. 6 o 39 tis.Kč 
                                                       org. 7 o 866 tis.Kč 
                                                       org. 8 o 14 ti.Kč 
                                                       org. 9 o 61 tis.Kč 
                                                       org. 10 o 2 195 tis.Kč 
                                                       org. 11 o 22 tis.Kč 
                                                       org. 12 o 14 tis.Kč 
                                                       org. 13 o 40 tis.Kč 
                                                       org. 14 o 10 tis.Kč 
                                                       org. 15 o 83 tis.Kč 
                                                       org. 16 o 56 tis.Kč 
                                                       org. 17 o 299 tis.Kč 
                                                       org. 18 o 45 tis.Kč 
                                                       org. 19 o 104 tis.Kč 
                                                       org. 20 o 151 tis.Kč 
                                                       org. 21 o 390 tis.Kč 
                                                       org. 22 o 441 tis.Kč 
                                                       org. 23 o 23 tis.Kč   

- investiční transfery obcím 
na § 6399, pol. 6341, ÚZ 95, org. 4 o 3 000 tis.Kč 

z v y š u j e    

- financování na pol. 8115 o 442 tis.Kč 
                                             o 9 140 tis.Kč 
                                             o 6 655 tis.Kč  
                                             o 7 852 tis.Kč 

- rozpočtová rezerva 
na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 3 655 tis.Kč 

s n i ž u j e  financování na pol. 8115 o 249 tis.Kč 

Městské obvody dle důvodové zprávy 
- zvýší neinvestiční transfery obcím 
na § 6402, pol. 5321, ÚZ 6402  celkem o 1 tis.Kč 
- zvýší financování na pol. 8115 celkem o 1 tis.Kč 

Městské obvody dle důvodové zprávy 
- zvýší přijaté neinvestiční transfery od obcí 
na pol. 4121, ÚZ 6402 celkem o 24 157 tis.Kč 
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- sníží financování na pol. 8115 celkem o 24 157 tis.Kč   

Městský obvod Ostrava-Jih 
- zvýší investiční přijaté transfery od obcí na pol. 4221, ÚZ 95 o  3 000 tis.Kč 
- zvýší kapitálové výdaje na zateplení objektu kina Luna 
na § 3113, pol. 6121, ÚZ 95 o   3 000 tis.Kč 

  
5) ukládá 
   

náměstkovi primátora Ing. Tomáši Petříkovi a náměstkovi primátora Ing. Jiřímu Hrabinovi 
 
předložit zastupitelstvu města návrh dle bodů 1) až 4)  tohoto usnesení  
 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 25.06.2014
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  

 
RM_M 1 
Schválení účetních závěrek příspěvkových organizací zřízených SMO 
  
Usnesení číslo: 10195/RM1014/134 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

a) účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací za účetní období od 1.1.2013 do 
31.12.2013 dle příloh č. 1-24 předloženého materiálu 

b) výsledky hospodaření příspěvkových organizací a příděl ze zlepšených výsledků 
hospodaření do rezervních fondů a fondu odměn, případně ke krytí ztráty minulých let 
(příloha č. 28) 

  
 

RM_M 3 
Schválení účetní závěrky statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 10196/RM1014/134 

(zn.předkl.) 
07 

  
k materiálu č. BJ1014 01550/14 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
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zastupitelstvu města 

 

a) schválit účetní závěrku magistrátu města Ostravy zpracovanou k rozvahovému dni 
31.12.2013 za účetní období od 1.1.2013 do 31.12.2013 dle přílohy č. 1-5 předloženého 
materiálu 

b) schválit účetní převod výsledku hospodaření ve schvalovacím řízení (účet 431) vykázaný 
magistrátem města Ostravy za období roku 2013 do výsledku hospodaření minulých účetních 
období (účet 432) 

c) vzít na vědomí schválení účetních závěrek městských obvodů za účetní období od 1.1.2013 
do 31.12.2013 

d) schválit účetní závěrku účetní jednotky statutární město Ostrava zpracovanou k 
rozvahovému dni 31.12.2013 za účetní období od 1.1.2013 do 31.12.2013 dle přílohy č. 6-10 
předloženého materiálu 

  
2) ukládá 
   

náměstkovi primátora Ing. Tomáši Petříkovi  
 
předložit zastupitelstvu města bod 1) tohoto usnesení  
 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 25.06.2014
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  

 
RM_M 4 
Zpráva o hospodaření statutárního města Ostrava za první čtvrtletí roku 
2014 
  
Usnesení číslo: 10197/RM1014/134 

(zn.předkl.) 
07 

  
k materiálu č. BJ1014 01548/14 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
   

zastupitelstvu města projednat Zprávu o hospodaření SMO za I. čtvrtletí r. 2014 
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2) ukládá 
   

náměstku primátora Ing. Tomáši Petříkovi 
 
předložit zastupitelstvu bod 1) tohoto usnesení 
 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 25.06.2014
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  

 
RM_M 20 
Rozdělení volných zdrojů u základního běžného účtu 
  
Usnesení číslo: 10198/RM1014/134 

(zn.předkl.) 
07 

  
k materiálu č. BJ1014 01709/14 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
   

zastupitelstvu města rozhodnout o zapojení volných zdrojů u ZBÚ dle důvodové zprávy 
předloženého materiálu 
 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j e  financování na pol. 8115, ORJ 120 o 423 642 tis.Kč 

z v y š u j í 

- kapitálové výdaje na § 3412, pol. 6201, ORJ 120 o 228 000 tis.Kč 

- běžné výdaje odboru ekonomického rozvoje 
na § 3636, pol. 5901, ORJ 300, ÚZ 3637 o 10 000 tis.Kč 

z v y š u j e  účelová rezerva na financování investičních akcí 
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na § 6409, pol. 5901, ORJ 120, ÚZ 2300 o 185 642 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: 25.06.2014
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  

 
RM_M 21 
Úpravy rozpočtu r. 2014 
  
Usnesení číslo: 10199/RM1014/134 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

a) o poskytnutí  investiční dotace městskému obvodu Polanka nad Odrou ve výši 2 500 tis.Kč 
na akci “Prodloužení jednotné kanalizace v ul. U Rybníčku” z prostředků investičního odboru 

b) o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 3 tis.Kč městskému obvodu Mariánské Hory a 
Hulváky (výnos z prodeje podílových listů po zůstaviteli) na krytí výdajů za sociální pohřeb 

c) o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 9 tis.Kč městskému obvodu Ostrava-Jih (výnos z 
prodeje podílových listů po zůstaviteli) na krytí výdajů za sociální pohřeb 

d) o poskytnutí neinvestiční dotace městskému obvodu Slezská Ostrava ve výši 5 000 tis.Kč na 
akci “Regenerace sídliště Muglinov - 3. etapa” z rozpočtové rezervy města 

  
2) schvaluje 
  

rozpočtová opatření, kterými se 

z v y š u j í 

- nedaňové příjmy 
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na pol. 2420, ÚZ 8224, ORJ 160 o 9 548 tis.Kč (B.2.) 
na § 2219, pol. 2111, ORJ 100 o 605 tis.Kč (C.3.) 
na § 6310, pol. 2142, ORJ 120 o 12 tis.Kč (C.8.) 
na § 2221, pol. 2229, ORJ 100 o 25 000 tis.Kč (C.5.) 

- ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 
na pol. 4116, ÚZ 14019, ORJ 120 o 36 tis.Kč (A.1.) 

- ostatní investiční přijaté transfery ze SR 
na pol. 4216, ÚZ 36517871, ORJ 120, org. 8143 o 7 359 tis.Kč 

- běžné výdaje 
(A.1.) na ORJ 270, § 4349, ÚZ 14019, pol. 5011 o 25 tis.Kč 
                                                                  pol. 5031 o 7 tis.Kč 
                                                                  pol. 5032 o 2 tis.Kč 
                                                                  pol. 5424 o 2 tis.Kč 
(C.2.) na ORJ 270, § 5311, pol. 5024 o 430 tis.Kč 
                ORJ 272, § 5311, pol. 5499, org. 8943 o 20 tis.Kč 
na § 2212, pol. 5171, ORJ 100 o 605 tis.Kč (C.3.) 
(C.9.) na ORJ 160, § 4349, ÚZ 7109, pol. 5137 o 30 tis.Kč 
                                                                pol. 5139 o 48 tis.Kč 
                                                                pol. 5175 o 5 tis.Kč  
(C.10.) na ORJ 136, § 3412, pol. 5137, ÚZ 3412 o 46 tis.Kč 
                                                  pol. 5169, ÚZ 3412 o 1 100 tis.Kč 
                                    § 3639, pol. 5153 o 380 tis.Kč 
                                    § 6211, pol. 5153 o 65 tis.Kč  
na § 2143, pol. 5230, ORJ 300 o 50 tis.Kč (C.11.) 

- kapitálové výdaje 
(B.1.) na ORJ 230 na § 2219, pol. 6121, ÚZ 38588505, org. 8134 o 8 500 tis.Kč 
                                                                                                org. 8136 o 2 550 tis.Kč 
                                                                                                org. 8137 o 5 950 tis.Kč 
                                                                      ÚZ 38108224, org. 8134 o 1 500 tis.Kč 
                                                                                                org. 8136 o 450 tis.Kč 
                                                                                                org. 8137 o 1 050 tis.Kč 
(C.1.) na ORJ 230, § 3412, pol. 6121, org. 8157 o 19 tis.Kč 
                                 § 2212, pol. 6121, org. 3169 o 1 060 tis.Kč 
na § 3315, pol. 6121, ÚZ 8113, ORJ 230, org. 8176 o 4 662 tis.Kč (C.6.) 
na § 3419, pol. 6111, ORJ 161, ÚZ 7112 o 361 tis.Kč (C.7.) 
na § 4357, pol. 6121, ORJ 230, org. 6037 o 25 000 tis.Kč (C.5.) 

- neinvestiční transfery 
(C.8.) na § 6399, pol. 5321, ORJ 120, org. 10 o 3 tis.Kč 
                                                                  org. 4 o 9 tis.Kč 
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                                                 ORJ 120, ÚZ 93, org. 3 o 5 000 tis.Kč (E.1.)  

- investiční transfery 
na § 6399, pol. 6341, ÚZ 3500, org. 20 o 2 500 tis.Kč (C.4.)  

z v y š u j e  účelová rezerva na financování akcí EIB 
na § 6409, pol. 5901, ÚZ 8224, ORJ 120 o 16 907 tis.Kč 

s n i ž u j í 

- běžné výdaje 
(C.2.) na ORJ 270, § 5311, pol. 5011 o 430 tis.Kč 
                ORJ 272, § 5311, pol. 5499, org. 8944 o 20 tis.Kč 
na § 3419, pol. 5169, ORJ 161, ÚZ 7112 o 361 tis.Kč (C.7.) 
na § 4349, pol. 5169, ORJ 160, ÚZ 7109 o 83 tis.Kč (C.9.) 
(C.10.) na § 3412, pol. 5171 o 1 000 tis.Kč 
                  § 3639, pol. 5171 o 526 tis.Kč 
                  § 6211, pol. 5171 o 65 tis.Kč 
na § 2143, pol. 5169, ORJ 300 o 50 tis.Kč (C.11.) 

- kapitálové výdaje 
(C.1.) na ORJ 230, § 3639, pol. 6121, org. 8114 o 19 tis.Kč 
                                 § 6409, pol. 6909, org. 8064 o 1 060 tis.Kč 
na § 2321, pol. 6121, ORJ 230, org. 7208 o 2 500 tis.Kč (C.4.) 
na § 6409, pol. 6909, ÚZ 8113 o 4 662 tis.Kč (C.6.) 

s n i ž u j e  

- účelová rezerva na financování akcí EIB 
na § 6409, pol. 5901, ORJ 120, ÚZ 8224 o 20 000 tis.Kč (B.1.) 

- rozpočtová rezerva 
na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 5 000 tis.Kč (E.1.)  

Městský obvod Ostrava-Jih (A.2., C.8.) 
- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 
na pol. 4116, ÚZ 33x13233 o 1 235 tis.Kč 
- zvýší běžné výdaje na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 33x13233 o 1 235 tis.Kč 
- zvýší přijaté neinvestiční transfery od obcí 
na pol. 4121 o 9 tis.Kč 
- zvýší běžné výdaje na § xxxx, pol. 5xxx o 9 tis.Kč 
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Městský obvod Poruba (A.3.) 
- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 
na pol. 4116, ÚZ 33x13233 o 116 tis.Kč 
- zvýší neinvestiční transfery 
na § 43xx, pol. 5336, ÚZ 33x13233 o 116 tis.Kč 

Městský obvod Polanka nad Odrou (C.4.) 
- zvýší přijaté investiční transfery od obcí 
na pol. 4221, ÚZ 3500 o 2 500 tis.Kč 
- zvýší kapitálové výdaje na akci 7620 - prodloužení jednotné kanalizace v ul. U Rybníčku 
na § 2321, pol. 6xxx, ÚZ 3500 o 2 500 tis.Kč 

Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky (C.8.) 
- zvýší přijaté neinvestiční transfery od obcí 
na pol. 4121 o 3 tis.Kč 
- zvýší běžné výdaje na § xxxx, pol. 5xxx o 3 tis.Kč 

Městský obvod Slezská Ostrava (E.1.) 
zvýší přijaté neinvestiční transfery od obcí 
na pol. 4121, ÚZ 93 o 5 000 tis.Kč 
- zvýší běžné výdaje na akci regenerace sídliště Muglinov - 3. etapa 
na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 93 o 5 000 tis.Kč 

 

  
3) ukládá 
   

vedoucímu odboru financí a rozpočtu realizovat schválené rozpočtové opatření 
 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.06.2014
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  

 
RM_M 22 
Úprava závazných ukazatelů 
  
Usnesení číslo: 10200/RM1014/134 

(zn.předkl.) 
07 

  
k materiálu č. BJ1014 01355/14 
  
Rada města 
  
1) schvaluje 
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rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

- ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 
na pol. 4116, ORJ 120, ÚZ 35015 o 911 tis.Kč 
                                         ÚZ 34070 o 150 tis.Kč  
                                                           o 150 tis.Kč 
                                                           o 200 tis.Kč 
                                                           o 25 tis.Kč 
              

- neinvestiční přijaté transfery od krajů 
na pol. 4122, ORJ 120, ÚZ 344 o 3 566 tis.Kč 
                                         ÚZ 13307 o 724 tis.Kč 

- investiční přijaté transfery od regionálních rad 
na pol. 4223, ORJ 120, ÚZ 38588505 o 4 247 tis.Kč 

- neinvestiční transfery 
na § 3592, pol. 5336, ÚZ 35015, ORJ 170, org. 4241 o 911 tis.Kč 
na § 4357, pol. 6356, ÚZ 38588505, ORJ 180, org. 43 o 4 247 tis.Kč 
na § 3315, pol. 5336, ÚZ 34070, ORJ 160, org. 4215 o 150 tis.Kč 
na § 3311, pol. 5336, ORJ 160, ÚZ 344, org. 4234 o 1 597 tis.Kč 
                                                                      org. 4240 o 1 216 tis.Kč  
                                                                      org. 4251 o 154 tis.Kč 
na § 3312, pol. 5336, ORJ 160, ÚZ 344, org. 4212 o 599 tis.Kč  
na § 3311, pol. 5336, ORJ 160, ÚZ 34070, org. 4234 o 150 tis.Kč  
                                                                                            o 200 tis.Kč 
na § 3314, pol. 5336, ORJ 160, ÚZ 34070, org. 4214 o 25 tis.Kč 
na § 3529, pol. 5336, ORJ 170, ÚZ 13307, org. 4245 o 724 tis.Kč 

  
2) ukládá 
   

vedoucímu odboru financí a rozpočtu realizovat schválené rozpočtové opatření 
 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.06.2014
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  
3) ukládá 
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náměstku primátora Ing. Tomáši Petříkovi  

předložit zastupitelstvu města ke schválení úpravu závazného ukazatele - zvýšení 

a) neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci 
Městská nemocnice Ostrava o 911 tis.Kč 
Ostravské muzeum o 150 tis.Kč 
Národní divadlo moravskoslezské o 1 947 tis.Kč 
Divadlo loutek Ostrava o 1 216 tis.Kč 
Komorní scéna Aréna o 154 tis.Kč 
Janáčkova filharmonie Ostrava o 599 tis.Kč 
Knihovna města Ostravy o 25 tis.Kč 
Dětské centrum Domeček o 724 tis.Kč  

b) investiční dotace příspěvkové organizaci 
Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením o 497 tis.Kč 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 25.06.2014
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  

 
RM_M 23 
Úpravy rozpočtu pro zastupitelstvo města 
  
Usnesení číslo: 10201/RM1014/134 

(zn.předkl.) 
07 

  
k materiálu č. BJ1014 01705/14 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města schválit rozpočtová opatření, kterými se 

z v y š u j í 

- splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků na pol. 8124, ORJ 120 o 260 000 tis.Kč 

- krátkodobé přijaté půjčené prostředka na pol. 8113, ORJ 120 o 890 000 tis.Kč 

- převody mezi fondy 
na pol. 4134, ORJ 120 o 2 500 000 tis.Kč 
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- běžné výdaje 
na § 6330, pol. 5345, ORJ 120 o 2 500 000 tis.Kč 

- kapitálové výdaje 
na ORJ 230, § 3113, pol. 6121, org. 5031, ÚZ 54515835 o 2 040 tis.Kč 
                                                                          ÚZ 54190877 o 120 tis.Kč 
                                                                          ÚZ 54108224 o 240 tis.Kč 
                                                                          ÚZ 8224 o 2 620 tis.Kč 
                       § 3113, pol. 6121, org. 5032, ÚZ 54515835 o 4 150 tis.Kč 
                                                                          ÚZ  54190877 o 250 tis.Kč 
                                                                          ÚZ 54102300 o 500 tis.Kč 
                                                                          ÚZ 8224 o 93 tis.Kč  
                                                                          ÚZ 2300 o 5 107 tis.Kč 
                       § 3111, pol. 6121, org. 5033, ÚZ 54515835  o 1 190 tis.Kč 
                                                                          ÚZ 54190877 o 70 tis.Kč   
                                                                          ÚZ 54108224 o 140 tis.Kč 
                                                                          ÚZ 8224 o 1 620 tis.Kč 
                       § 3113, pol. 6121, org. 5034, ÚZ 54515835 o 2 990 tis.Kč 
                                                                          ÚZ 54190877 o 180 tis.Kč 
                                                                          ÚZ 54102300 o 360 tis.Kč 
                                                                          ÚZ 2300 o 3 700 tis.Kč 
                       § 4357, pol. 6121, org. 5035, ÚZ 54515835 o 4 260 tis.Kč 
                                                                          ÚZ 54190877 o 260 tis.Kč 
                                                                          ÚZ 54108224 o 510 tis.Kč 
                                                                          ÚZ 8224 o 5 320 tis.Kč 
                       § 3111, pol. 6121, org. 5036, ÚZ 54515835 o 1 600 tis.Kč 
                                                                          ÚZ 54190877 o 100 tis.Kč 
                                                                          ÚZ 54108223 o 200 tis.Kč 
                                                                          ÚZ 8223 o 1 514 tis.Kč 
                                                                          ÚZ 8224 o 546 tis.Kč 
                      § 3111, pol. 6121, org. 5037, ÚZ 54515835 o 2 310 tis.Kč 
                                                                         ÚZ 54190877 o 150 tis.Kč 
                                                                         ÚZ 54108224 o 280 tis.Kč 
                                                                         ÚZ 8224 o 3 010 tis.Kč 
                      § 3111, pol. 6121, org. 5038, ÚZ 54515835 o 2 210 tis.Kč 
                                                                         ÚZ 54190877 o 130 tis.Kč 
                                                                         ÚZ 54108224 o 260 tis.Kč 
                                                                         ÚZ 8224 o 2 820 tis.Kč    
                      § 3639, pol. 6121, org. 8141, ÚZ 2300 o 16 800 tis.Kč 
                                                                         ÚZ 30102300 o 15 800 tis.Kč 
                                                                         ÚZ 30122863 o 7 110 tis.Kč 
                                                                         ÚZ 30522863 o 40 290 tis.Kč  
                      § 3111, pol. 6121, org. 5021, ÚZ 54515835 o 2 545 tis.Kč 
                                                                         ÚZ 54190877 o 150 tis.Kč 
                                                                         ÚZ 54102300 o 300 tis.Kč 
                                                                         ÚZ 2300 o 3 105 tis.Kč 
                      § 4351, pol. 6121, org. 5022, ÚZ 54515835 o 4 622 tis.Kč 
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                                                                         ÚZ 54190877 o 272 tis.Kč 
                                                                         ÚZ 54102300 o 544 tis.Kč 
                                                                         ÚZ 2300 o 5 662 tis.Kč  
                      § 5522, pol. 6121, org. 5023, ÚZ 54515835 o 575 tis.Kč 
                                                                         ÚZ 54190877 o 34 tis.Kč 
                                                                         ÚZ 54102300 o 68 tis.Kč 
                                                                         ÚZ 2300 o 776 tis.Kč 
                      § 3113, pol. 6121, org. 5024, ÚZ 54515835 o 4 423 tis.Kč 
                                                                         ÚZ 54190877 o 260 tis.Kč 
                                                                         ÚZ 54102300 o 521 tis.Kč 
                                                                         ÚZ 2300 o 5 396 tis.Kč 
                      § 3113, pol. 6121, org. 5025, ÚZ 54515835 o 5 074 tis.Kč 
                                                                         ÚZ 54190877 o 298 tis.Kč 
                                                                         ÚZ 54102300 o 596 tis.Kč 
                                                                         ÚZ 2300 o 6 079 tis.Kč 
                      § 3113, pol. 6121, org. 5026, ÚZ 54515835 o 2 283 tis.Kč 
                                                                         ÚZ 54190877 o 134 tis.Kč 
                                                                         ÚZ 54102300 o 269 tis.Kč 
                                                                         ÚZ 2300 o 2 814 tis.Kč 
                      § 3113, pol. 6121, org. 5027, ÚZ 54515835 o 2 757 tis.Kč  
                                                                         ÚZ 54190877 o 162 tis.Kč 
                                                                         ÚZ 54102300 o 324 tis.Kč 
                                                                         ÚZ 2300 o 3 357 tis.Kč 
                      § 3111, pol. 6121, org. 5028, ÚZ 54515835 o 980 tis.Kč 
                                                                         ÚZ 54190877 o 58 tis.Kč 
                                                                         ÚZ 54102300 o 115 tis.Kč 
                                                                         ÚZ 2300 o 1 247 tis.Kč 
                      § 3111, pol. 6121, org. 5029, ÚZ 54515835 o 2 309 tis.Kč 
                                                                         ÚZ 54190877 o 136 tis.Kč 
                                                                         ÚZ 54102300 o 272 tis.Kč 
                                                                         ÚZ 2300 o 2 883 tis.Kč     
na  § 3412, pol. 6201, ORJ 120, ÚZ 8113 o 110 000 tis.Kč 
                                       ORJ 120 o 10 000 tis.Kč 
                                       ORJ 120, ÚZ 8113 o 30 000 tis.Kč 

z v y š u j e  financování na pol. 8115, ORJ 120, ÚZ 8223 o 3 414 tis.Kč 
                                                                                  ÚZ 8224 o 6 140 tis.Kč      
                                         na pol. 8222, ORJ 120 o - 2 500 000 tis.Kč 
                                                     8217, ORJ 120 o 2 500 000 
tis.Kč                                                            

s n i ž u j í 

- splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků na pol. 8114, ORJ 120 o 1 150 000 
tis.Kč 
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- běžné výdaje 
na § 3636, pol. 5901, ÚZ 3637, ORJ 300 o 10 000 tis.Kč 

- kapitálové výdaje 
na § 3412, pol. 6121, ORJ 230, ÚZ 8113, org. 8165 o 70 000 tis.Kč 

- investiční transfery 
na § 3412, pol. 6313, ORJ 161, ÚZ 8113, org. 4261 o 40 000 tis.Kč 
na § 3412, pol. 6313, ORJ 161, ÚZ 8113, org. 4261 o 30 000 tis.Kč 

s n i ž u j e 

- účelová rezerva na financování akcí EIB 
na § 6409, pol. 5901, ÚZ 8224 o 24 059 tis.Kč 

- účelová rezerva na financování investičních akcí 
na § 6409, pol. 5901, ÚZ 2300 o 17 237 tis.Kč 
                                                       o 80 000 tis.Kč 
                                                       o 61 400 tis.Kč  

  
2) ukládá 
  

náměstku primátora Ing. Tomáši Petříkovi  

předložit zastupitelstvu ke schválení rozpočtové opatření z bodu 1) tohoto usnesení 
 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 25.06.2014
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  

 
RM_M 53 
Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se reguluje provozování loterií 
a jiných podobných her na území statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 10202/RM1014/134 

(zn.předkl.) 
07 

  
k materiálu č. BJ1014 01646/14 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
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zastupitelstvu města vydat obecně závaznou vyhlášku, kterou se reguluje provozování loterií a 
jiných podobných her na území statutárního města Ostravy dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu 
 

  
 
 
2) ukládá 
   

náměstkovi primátora Ing. Tomáši Petříkovi  
 
předložit návrhy dle bodu 1) tohoto usnesení k projednání zastupitelstvu města 
 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 25.06.2014
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  

 
RM_M 61 
Návrh na přijetí úvěrového rámce ve výši 1 000 000 000 CZK od 
Evropské investiční banky 
  
Usnesení číslo: 10203/RM1014/134 

(zn.předkl.) 
07 

  
k materiálu č. BJ1014 01728/14 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
   

zastupitelstvu města 
 
rozhodnout o přijetí úvěrového rámce ve výši 1 000 000 000 CZK od The European 
Investment Bank, 100 boulevard Konrad Adenauer, Luxembourg, L-2950 Luxembourg s 
termínem čerpání v letech 2014 – 2018 
 

  
2) doporučuje 
   

zastupitelstvu města 
 
rozhodnout o uzavření Finance Contract mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. 8, 
729 30 Ostrava, IČ 00845451 a The European Investment Bank se sídlem 100 boulevard 
Konrad Adenauer ,Luxembourg,  L-2950 Luxembourg, ve znění dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu 

  
3) doporučuje 
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zastupitelstvu města 
 
uložit magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím náměstka primátora Ing. Tomáše Petříka 
nebo v případě jeho nepřítomnosti náměstka primátora Ing. Jiřího Hrabinu rozhodoval o 
stanovení a akceptaci či neakceptaci parametrů čerpání úvěrových prostředků v jednotlivých 
tranších 

  
4) ukládá 
   

náměstkovi primátora Ing. Tomášovi Petříkovi 
  
předložit návrh dle bodu 1), 2) a 3) tohoto usnesení k projednání v zastupitelstvu města 
 

  
 Vyřizuje: Ing. Tomáš Petřík, T: 25.06.2014
 náměstek primátora 
  

 
RM_M 62 
Vrácení neoprávněně přijatých prostředků 
  
Usnesení číslo: 10204/RM1014/134 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í  běžné výdaje na § 6409, pol. 5364, ÚZ 38588505, ORJ 120 o 247 tis.Kč 

s n i ž u j e  rozpočtová rezerva na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 247 tis.Kč 

  
2) ukládá 
   

realizovat schválené rozpočtové opatření 
 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.06.2014
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  

 
RM_M 8 
Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Ing. Tomáše Petříka, náměstka 
primátora, do Lucemburska (Lucemburk) ve dnech 26.-28.05.2014 

(zn.předkl.) 
30 
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Usnesení číslo: 10205/RM1014/134 
  
k usnesení č. 9915/RM1014/131 
  
Rada města 
  
1) projednala 
  

zprávu ze zahraniční pracovní cesty Ing. Tomáše Petříka, náměstka primátora, do Lucemburska 
(Lucemburk) ve dnech 26.-28.05.2014 

  
 

RM_M 67 
Návrh na uzavření Dodatku č. 16 ke Smlouvě o veřejných službách v 
přepravě cestujících a poskytnutí kompenzací za veřejné služby 
uzavřené mezi statutárním městem Ostrava a společností Dopravní 
podnik Ostrava a.s. 
  
Usnesení číslo: 10206/RM1014/134 

(zn.předkl.) 
09 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

vyhradit si právo rozhodnout o uzavření Dodatku č. 16 ke Smlouvě ev. č. 3010/2009/OD o 
veřejných službách v přepravě cestujících a poskytnutí kompenzací za veřejné služby uzavřené 
mezi statutárním městem Ostrava a společností Dopravní podnik Ostrava a.s., se sídlem 
Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava, IČO 61974757, dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření Dodatku č. 16 ke Smlouvě ev. č. 3010/2009/OD o veřejných službách v 
přepravě cestujících a poskytnutí kompenzací za veřejné služby uzavřené mezi statutárním 
městem Ostrava a společností Dopravní podnik Ostrava a.s., se sídlem Poděbradova 494/2, 
702 00 Ostrava, Moravská Ostrava, IČO 61974757, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
3) ukládá 
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náměstkovi primátora Bc. Tomáši Suchardovi 

předložit zastupitelstvu města návrh dle bodu 1 a 2 tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Břetislav Glumbík, T: 25.06.2014
 vedoucí odboru dopravy 
  

 
RM_M 16 
Návrh na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného movitého majetku 
statutárního města Ostravy, předaného k hospodaření právnické osobě 
Domov pro seniory Kamenec, příspěvková organizace, Bohumínská 
1056/71, 710 00 Slezská Ostrava, IČ 70631816 
  
Usnesení číslo: 10207/RM1014/134 

(zn.předkl.) 
41 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
   

s návrhem na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného movitého majetku statutárního města 
Ostravy, předaného k hospodaření právnické osobě Domov pro seniory Kamenec, příspěvková 
organizace, se sídlem Bohumínská 1056/71, 710 00 Slezská Ostrava, IČ 70631816 v celkové 
pořizovací ceně 315 033,20 Kč dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
 

  
2) jmenuje 
  

členy likvidační komise k likvidaci majetku dle přílohy č. 1 předloženého materiálu: 

předsedkyně: Ing. Dagmar Lapišová  - vedoucí provozního útvaru 

členové:        Mgr. Veronika Delongová - vedoucí sociálního útvaru 

                     Miluše Čihařová - vedoucí ošetřovatelského útvaru  

                     Jozefina Rucká - odbor majetkový magistrátu 

  
3) ukládá 
   

předsedkyni likvidační komise vyhotovit zápis o provedení likvidace dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu 
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 Vyřizuje: Ing. Dagmar Lapišová, T: 11.07.2014
 vedoucí provozního útvaru 
  

 
 
 

RM_M 17 
Návrh na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného movitého majetku 
statutárního města Ostravy, předaného k hospodaření právnické osobě 
Domov Korýtko, příspěvková organizace, Petruškova 2936/6, 700 30 
Ostrava-Zábřeh, IČ 70631867 
  
Usnesení číslo: 10208/RM1014/134 

(zn.předkl.) 
41 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
   

s návrhem na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného movitého majetku statutárního města 
Ostravy, předaného k hospodaření právnické osobě Domov Korýtko, příspěvková organizace, 
se sídlem Petruškova 2936/6, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČ 70631867 v celkové pořizovací ceně 
1 181 824,-- Kč dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
 

  
2) jmenuje 
  

členy likvidační komise k likvidaci majetku dle přílohy č. 1 předloženého materiálu: 

předseda: Pavel Kolář - vedoucí provozu 

členové:   Josef Chovanec - vedoucí služby 

                Petra Míčková - vedoucí služby 

                Radmila Glosová  - odbor majetkový MMO  

  
3) ukládá 
   

předsedovi likvidační komise vyhotovit zápis o provedení likvidace dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu 
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 Vyřizuje: Pavel Kolář, T: 11.07.2014
 vedoucí provozu 
  

 
 
 
 
 

RM_M 10 
Informace o zrušení zahraniční pracovní cesty Ing. Martina Štěpánka, 
Ph.D. a Ing. Tomáše Petříka, náměstků primátora, do Belgie (Charleroi, 
Antverpy) ve dnech 01.-05.06.2014 
  
Usnesení číslo: 10209/RM1014/134 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 9980/RM1014/132 
  
Rada města 
  
1) projednala 
  

informaci o zrušení zahraniční pracovní cesty Ing. Martina Štěpánka, Ph.D. a Ing. Tomáše 
Petříka, náměstků primátora, do Belgie (Charleroi, Antverpy) ve dnech 01.-05.06.2014 

  
 

RM_M 15 
Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě ev. č. 2532/2013/SVŠ o 
poskytnutí investiční dotace právnické osobě Domov Slunovrat, 
Ostrava-Přívoz, příspěvková organizace 
  
Usnesení číslo: 10210/RM1014/134 

(zn.předkl.) 
41 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě ev. č. 2532/2013/SVŠ o poskytnutí investiční 
dotace právnické osobě Domov Slunovrat, Ostrava-Přívoz, příspěvková organizace, 
IČ 70631841, se sídlem Na Mlýnici 203/5, 702 00 Ostrava-Přívoz dle předloženého návrhu a 
přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
2) ukládá 
   

náměstkovi primátora Ing. Martinu Štěpánkovi, Ph. D. 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

Strana 92/108 

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

  
 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 25.06.2014
 vedoucí odboru sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit 
  

 
RM_M 14 
Návrh na poskytnutí finančních prostředků pro rok 2014 Čtyřlístku - 
centru pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková 
organizace na předfinancování a spolufinancování projektu “Domov 
Třebovice a Chráněné bydlení Třebovice”, schválený v rámci 
Regionálního operačního programu 
  
Usnesení číslo: 10211/RM1014/134 

(zn.předkl.) 
86 

  
k usnesení č. 8389/RM1014/110 
  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 12 750 tis.Kč na předfinancování projektu 
“Domov Třebovice a Chráněné bydlení Třebovice” Čtyřlístku-centru pro osoby se zdravotním 
postižením Ostrava, příspěvková organizace, IČO 70631808,se sídlem Hladnovská 751/119, 
Ostrava-Muglinov, PSČ 712 00 a v rozsahu týkajícím se návratné  finanční výpomoci o 
uzavření smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy dle 
přílohy č.3 předloženého materiálu 

  
2) doporučuje 
   

zastupitelstvu města rozhodnout 
 
o poskytnutí investiční dotace ve výši 2 250 tis.Kč na spolufinancování projektu “Domov 
Třebovice a Chráněné bydlení Třebovice” Čtyřlístku-centru pro osoby se zdravotním 
postižením Ostrava, příspěvková organizace, IČO 70631808,se sídlem Hladnovská 751/119, 
Ostrava-Muglinov, PSČ 712 00 a v rozsahu týkajícím se zmíněné dotace o uzavření smlouvy o 
poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostrava dle přílohy č.3 
předloženého materiálu 

  
3) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se v ORJ 180 
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- zvyšují nedaňové příjmy  

  na § 4357, pol. 2229                                                              o 3 671 tis. Kč 

- snižují investiční transfery 

  na § 4357, pol. 6351, org. 43, úz. 8113                                    o 1 869 tis. Kč 

- snižují běžné výdaje 

  na § 4351, pol. 5909, úz. 7301                                                o 6 737 tis. Kč 

       § 4357, pol. 5909, úz. 7314                                               o    473 tis. Kč  

- zvyšují investiční půjčené prostředky 

  na § 4357, pol. 6451, org. 43                                                 o 10 881 tis. Kč 

       § 4357, pol. 6451, org. 43, úz.8113                                   o   1 869 tis. Kč 

  
4) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

schválit změnu účelu použití u objemu finančních prostředků ve výši 4 119 tis. Kč (ORJ 180, § 
4357, pol. 6351, org. 43, úz.8113) 

- z účelu použití na akci “Domov se zvláštním režimem” realizovanou Čtyřlístkem-centrem pro 
osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace 

- na účel použití na akci “Domov Třebovice a Chráněné bydlení Třebovice”   realizovanou 
Čtyřlístkem-centrem pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace  

  
5) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
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schválit úpravu závazného ukazatele a to snížení investiční dotace organizaci                      
Čtyřlístek-centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace o 
1 869 tis. Kč 

  
 
 
 
6) ukládá 
  

náměstkovi primátora Ing. Martinu Štěpánkovi, Ph.D. 

předložit zastupitelstvu města 

a) k rozhodnutí návrh dle bodu 2) tohoto usnesení 

b) ke schválení návrhy dle bodu 3), 4) a  5) tohoto usnesení zastupitelstvu města 

  
 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 25.06.2014
 vedoucí odboru sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit 
  

 
RM_M 2 
Žádosti právnických osob v oblasti sociální péče a v oblasti 
handicapovaní včetně dětí a mládeže o prominutí odvodů za porušení 
rozpočtové kázně 
  
Usnesení číslo: 10212/RM1014/134 

(zn.předkl.) 
86 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o povolení prominutí odvodů za porušení rozpočtové kázně, které byly uloženy 
právnickým osobám následovně: 

a) právnické osobě Klub bechtěreviků o.s., IČ 00550477, se sídlem Revmatologický ústav, 
Na Slupi 4, 128 50 Praha 2 rozhodnout o povolení prominutí odvodu v plné výši dle přílohy č. 
4 předloženého materiálu 
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b) právnické osobě Svépomocná společnost Mlýnek, o.s., IČ 01821504, se sídlem Nádražní 
365/196, 702 00 Ostrava rozhodnout o povolení prominutí odvodu v plné výši dle přílohy č. 5 
předloženého materiálu 

c) právnické osobě Spirála o.p.s., IČ 29451736, se sídlem Antonína Poledníka 1/2, 703 00 
Ostrava - Dubina rozhodnout o částečném prominutí odvodu dle přílohy č. 6 předloženého 
materiálu 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

schválit návrhy rozhodnutí o povolení prominutí odvodů za porušení rozpočtové kázně dle 
bodu 1) tohoto usnesení a příloh č. 4, 5 a 6 předloženého materiálu 

  
3) ukládá 
  

náměstkovi primátora Ing. Martinu Štěpánkovi, Ph.D. 

předložit návrhy dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení zastupitelstvu města 

  
 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 25.06.2014
 vedoucí odboru sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit 
  

 
RM_M 11 
Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu 
statutárního města Ostravy občanskému sdružení Rada dětí a mládeže 
Moravskoslezského kraje 
  
Usnesení číslo: 10213/RM1014/134 

(zn.předkl.) 
86 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
   

o participaci města na projektu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Mládež kraji 
 

  
2) jmenuje 
  

zástupce města do pracovní skupiny Rady dětí a mládeže Moravskoslezského kraje  
Ing. Marta Szücsová 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

Strana 96/108 

Ing. Radmila Karabínová 
Mgr. Libuše Přikrylová  

  
3) doporučuje 
   

zastupitelstvu města 
 
rozhodnout o poskytnutí účelové neinvestiční dotaci Radě dětí a mládeže Moravskoslezského 
kraje, se sídlem: Na Mýtě 1556/10, Ostrava - Hrabůvka, 700 30, IČO: 26523825 
ve výši 140 tis. Kč na realizaci projektu “podpora mládežnických iniciativ” dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu 
 

  
4) doporučuje 
   

zastupitelstvu města 
rozhodnout o uzavření smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace mezi statutárním 
městem Ostrava a příjemcem této dotace dle bodu 1) tohoto usnesení a dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu 
 

  
5) ukládá 
   

náměstkovi primátora Ing. Martinu Štěpánkovi, Ph.D. 
 
předložit návrh dle bodu 3) a 4) tohoto usnesení k rozhodnutí zastupitelstvu města 
 

  
 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 25.06.2014
 vedoucí odboru sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit 
  

 
RM_M 18 
Návrh na poskytnutí účelových dotací z odvodů z loterií a jiných 
podobných her v oblasti sociální péče 
  
Usnesení číslo: 10214/RM1014/134 

(zn.předkl.) 
86 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout: 
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o poskytnutí účelových dotací z odvodů z loterií a jiných podobných her pro rok 2014 v oblasti 
sociální péče dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 
 
 
 
 
 
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout: 

o neposkytnutí účelových dotací z odvodů z loterií a jiných podobných her v oblasti sociální 
péče dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
3) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

- snižují běžné výdaje 

na § 4349, pol.5909, ÚZ 160, ORJ 180                      o  12 046 tis.Kč 

- zvyšují 

neinvestiční transfery v ORJ 180 

na § 4349, pol. 5213, ÚZ 160                                  o      660 tis.Kč 

                pol. 5221, ÚZ 160                                  o      789 tis.Kč 

                pol. 5222, ÚZ 160                                  o   1 311 tis.Kč 
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                pol. 5223, ÚZ 160                                  o      256 tis.Kč 

                pol. 5339, ÚZ 160                                  o      270 tis.Kč 

na § 4357, pol. 5331, org. 37, ÚZ 160                      o      270 tis.Kč 

               pol. 5331, org. 39, ÚZ 160                       o   1 164 tis.Kč 

               pol. 5331, org. 41, ÚZ 160                       o      324 tis.Kč 

               pol. 5331, org. 43, ÚZ 160                       o      533 tis.Kč 

zvyšují 

investiční transfery v ORJ 180 

na § 4349, pol. 6312, ÚZ 160                                   o       500 tis.Kč 

                pol. 6313, ÚZ 160                                   o       100 tis.Kč 

                pol. 6321, ÚZ 160                                   o     1 500 tis.Kč 

                pol. 6322, ÚZ 160                                   o        805 tis.Kč 

                pol. 6323, ÚZ 160                                   o      1 165 tis.Kč 

  na § 4357, pol. 6351, org. 35, ÚZ 160                      o         593 tis.Kč 

                 pol. 6351, org. 36, ÚZ 160                      o         251 tis.Kč 

                 pol. 6351, org. 37, ÚZ 160                      o         269 tis.Kč 

                 pol. 6351, org. 41, ÚZ 160                      o      1 200 tis.Kč 
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                 pol. 6351, org. 43, ÚZ 160                      o           86 tis.Kč 

  
4) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

schválit úpravu závazných ukazatelů, a to  

a) zvýšení neinvestičních příspěvků příspěvkovým organizacím: 

- Domov Čujkovova, Ostrava - Zábřeh, p.o.                      o    270 tis. Kč 

- Domov Magnolie, Ostrava - Vítkovice, p.o.                     o 1 164 tis. Kč  

- Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, p.o.         o   324 tis. Kč 

- Čtyřlístek-centrum pro osoby se zdravotním 

  postižením Ostrava, p.o.                                              o   533 tis. Kč 

b) zvýšení investičních  dotací příspěvkovým organizacím: 

-  Domov Slunovrat, Ostrava - Přívoz, p.o.                        o   593 tis. Kč 

- Domov pro seniory Iris, Ostrava-Mariánské Hory, p.o.      o   251 tis. Kč 

- Domov Čujkovova, Ostrava - Zábřeh, p.o.                      o   269 tis. Kč 

- Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, p.o.         o 1 200 tis. Kč 

- Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním 

  postižením Ostrava, p.o.                                              o     86 tis. Kč 

  
5) doporučuje 
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zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření smluv o poskytnutí účelových dotací mezi statutárním městem Ostrava 
a příjemci účelových dotací dle bodu 1) tohoto usnesení a přílohy č. 4 předloženého materiálu 

 
6) ukládá 
  

náměstkovi primátora Ing. Martinu Štěpánkovi, Ph.D. 

předložit návrhy dle bodů 1) - 5) tohoto usnesení k rozhodnutí a ke schválení zastupitelstvu 
města na jeho 33. jednání dne 25.6.2014 

  
 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 25.06.2014
 vedoucí odboru sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit 
  

 
RM_M 26 
Návrh Dodatku č. 2 ke Koncesní smlouvě uzavřené mezi statutárním 
městem Ostrava a obchodní společností Sportovní a rekreační zařízení 
města Ostravy, s.r.o., kterým se vyřazuje nepotřebný majetek 
Ozdravného centra Ještěrka 
  
Usnesení číslo: 10215/RM1014/134 

(zn.předkl.) 
86 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
   

zastupitelstvu města 
 
rozhodnout o uzavření Dodatku č. 2 ke Koncesní smlouvě ev. č. 2987/2009/ŠK/LPO uzavřené 
mezi statutárním městem Ostrava a obchodní společností Sportovní a rekreační zařízení města 
Ostravy, s.r.o., se sídlem Čkalovova 6144/20, PSČ 708 00, Ostrava-Poruba, IČ 25385691 dle 
Přílohy č. 1 předloženého materiálu 
 

  
2) ukládá 
   

náměstkovi primátora Ing. Martinovi Štěpánkovi, Ph.D. 
 
předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu města na jeho zasedání dne 
25.06.2014 
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 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 25.06.2014
 vedoucí odboru sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit 
  
 
RM_M 7 
Návrh na odpis nedobytných pohledávek Národního divadla 
moravskoslezského, příspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 10216/RM1014/134 

(zn.předkl.) 
42 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

odpis nedobytných pohledávek Národního divadla moravskoslezského, příspěvkové 
organizace, se sídlem ul. Čsl. legií 14, 701 04 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ: 00100528, v 
celkové výši 247.911,- Kč 

  
 

RM_M 13 
Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do vlastnictví Městské 
nemocnice Ostrava, příspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 10217/RM1014/134 

(zn.předkl.) 
40 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
   

v souladu s § 27 odst. 5 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, o udělení předchozího souhlasu s nabytím darů 
dle důvodové zprávy  a návrhu smluv, uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu do 
vlastnictví Městské nemocnice Ostrava, příspěvkové organizace 
 

  
2) ukládá 
  

náměstkyni primátora Ing. Simoně Piperkové 
 
vystavit za zřizovatele předchozí souhlas zřizovatele k darovacím smlouvám dle bodu 1) tohoto 
usnesení  

  
 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 17.06.2014
 vedoucí odboru kultury a zdravotnictví 
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RM_M 19 
Odpis nedobytných pohledávek Dětského centra Domeček, 
příspěvková organizace 
  
Usnesení číslo: 10218/RM1014/134 

(zn.předkl.) 
40 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s odpisem nedobytných pohledávek Dětského centra Domeček, příspěvková organizace, 
Jedličkova 1025/5, 700 44 Ostrava - Zábřeh, IČO 70631956, v celkové výši 43.125,- Kč dle 
důvodové zprávy předloženého materiálu 

  
 

RM_M 48 
Žádost městského obvodu Ostrava-Jih o rozšíření účelu poskytnutého 
transferu v oblasti prevence kriminality 
  
Usnesení číslo: 10219/RM1014/134 

(zn.předkl.) 
60 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o rozšíření účelu použití transferu dle žádosti městského obvodu Ostrava-Jih v rámci realizace 
projektu Skatepark Ostrava -Výškovice dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 25 
Informace o plnění usnesení rady města ve věci označení uměleckých 
děl ve veřejném prostoru 
  
Usnesení číslo: 10220/RM1014/134 

(zn.předkl.) 
87 

  
k usnesení č. 9173/RM1014/119 
  
Rada města 
  
1) projednala 
  

informaci o plnění usnesení č. 9173/RM1014/119 z 28.01.2014 ve věci označení uměleckých 
děl ve veřejném prostoru 
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RM_M 49 
Přijetí a použití státní účelové neinvestiční dotace v rámci Programu 
prevence kriminality 2014 
  
Usnesení číslo: 10221/RM1014/134 

(zn.předkl.) 
87 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o přijetí a použití státní účelové neinvestiční dotace ve výši 1.494 tis. Kč na realizaci projektů v 
rámci Programu prevence kriminality pro rok 2014 dle přílohy č. 1 - 4 předloženého materiálu 

  
2) schvaluje 
  

Financování projektů: 

1) „Asistent prevence kriminality 2014” 
financování ve výši 1.008 tis. Kč, spolufinancování 163 tis. Kč, celkem 1.171 tis. Kč. 

2) „Bezpečnější Ostrava – doplnění služeb pro oběti trestných činů“ 
financování ve výši 280 tis. Kč, spolufinancování 59 tis. Kč, celkem 339 tis. Kč 

3) „Forenzní značení jízdních kol a invalidních vozíků syntetickou DNA“  
 financování ve výši 92 tis. Kč, spolufinancování 15 tis. Kč, celkem 107 tis. Kč. 

4)  „Resocializace vězňů po výkonu trestu v Ostravě - Koblov“ 
financování ve výši 114 tis. Kč, spolufinancování 25 tis. Kč, celkem 139 tis. Kč. 

  
3) schvaluje 
  

Návrh rozpočtové úpravy – požadavek na schválení rozpočtového opatření, kterým se: 
- z v y š u j í 
ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 
ORJ 120, pol. 4116, ÚZ 14018 Přidělená dotace                                                          o 1.494 tis. 
Kč 

- s n i ž u j í 
běžné výdaje 
na § 4349, pol. 5169, ÚZ 7109, ORJ 160,                                                                      o  234 tis. 
Kč 
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- z v y š u j í 

běžné výdaje 
na § 4349, pol. 5139, ÚZ 7109, ORJ 160,                                                                       o     20 
tis. Kč 
na § 4349, pol. 5175, ÚZ 7109, ORJ 160,                                                                       o     36 
tis. Kč 
na § 4349, pol. 5139, ÚZ 14018, ORJ 160,                                                                     o   150 
tis. Kč 
na § 4349, pol. 5169, ÚZ 14018, ORJ 160,                                                                     o   184 
tis. Kč 

běžné výdaje 
na § 4349, pol. 5021, ÚZ 7109, ORJ 270,                                                                        o    48 
tis. Kč 
na § 4349, pol. 5132, ÚZ 7109, ORJ 270,                                                                        o    70 
tis. Kč 
na § 4349, pol. 5137, ÚZ 7109, ORJ 270,                                                                        o      8 
tis. Kč 
na § 4349, pol. 5139, ÚZ 7109, ORJ 270,                                                                        o      1 
tis. Kč 
na § 4349, pol. 5164, ÚZ 7109, ORJ 270,                                                                        o      2 
tis. Kč 
na § 4349, pol. 5167, ÚZ 7109, ORJ 270,                                                                        o    36 
tis. Kč 
na § 4349, pol. 5169, ÚZ 7109, ORJ 270,                                                                        o      7 
tis. Kč 
na § 4349, pol. 5172, ÚZ 7109, ORJ 270,                                                                        o      6 
tis. Kč 
na § 4349, pol. 5011, ÚZ 14018, ORJ 270,                                                                       o  752 
tis. Kč 
na § 4349, pol. 5031, ÚZ 14018, ORJ 270,                                                                      o  188 
tis. Kč 
na § 4349, pol. 5032, ÚZ 14018, ORJ 270,                                                                      o    68 
tis. Kč 
na § 4379, pol. 5137, ÚZ 14018, ORJ 270,                                                                      o    60 
tis. Kč 
na § 4349, pol. 5137, ÚZ 14018, ORJ 270,                                                                      o    30 
tis. Kč 
na § 4349, pol. 5139, ÚZ 14018, ORJ 270,                                                                      o    50 
tis. Kč 
na § 4349, pol. 5169, ÚZ 14018, ORJ 270,                                                                      o    12 
tis. Kč 
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4) ukládá 
  

Magistrátu města Ostrava - odboru financí a rozpočtu 
realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 3) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.06.2014
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  
5) ukládá 
  

Magistrátu města Ostravy - odboru kultury a zdravotnictví 
zabezpečit všechny potřebné úkony spojené s realizací projektů dle bodů 1) a 2) tohoto 
usnesení 

  
 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 31.01.2015
 vedoucí odboru kultury a zdravotnictví 
  

 
RM_M 60 
Žádost P.A.U. Education, S.L. o vyjádření předběžného zájmu 
statutárního města Ostrava (Letter of Intent) o spolupráci na “Pilotním 
projektu souvisejícím s propagací zdravé výživy: těhotné a kojící ženy” 
  
Usnesení číslo: 10222/RM1014/134 

(zn.předkl.) 
87 

  
Rada města 
  
1) projednala 
  

žádost P.A.U.Education, S.L. o vyjádření předběžného zájmu statutárního města Ostrava 
(Letter of Intent) o spolupráci na “Pilotním projektu souvisejícím s propagací zdravé výživy: 
těhotné a kojící ženy” 

  
2) souhlasí 
  

s vyjádřením předběžného zájmu statutárního města Ostrava o spolupráci na “Pilotním projektu 
souvisejícím s propagací zdravé výživy: těhotné a kojící ženy” 

  
3) ukládá 
  

náměstkyni primátora Ing. Simoně Piperkové 

podepsat Letter of Intent dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 
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 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 11.06.2014
 vedoucí odboru kultury a zdravotnictví 
  

 
RM_M 12 
Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostravy, kterou se 
mění obecně závazná vyhláška statutárního města Ostravy č. 2/2009, o 
zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství, ve 
znění pozdějších předpisů 
  
Usnesení číslo: 10223/RM1014/134 

(zn.předkl.) 
21 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
   

zastupitelstvu města vydat obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění obecně závazná vyhláška 
statutárního města Ostravy č. 2/2009, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném 
prostranství, ve znění pozdějších předpisů 
 

  
2) ukládá 
   

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

  
 Vyřizuje: Ing. Marcela Trojáková, T: 25.06.2014
 vedoucí odboru vnitřních věcí 
  

 
RM_VZ 1 
Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na zhotovení projektové 
dokumentace, inženýrskou činnost a autorský dozor na akci pod 
označením “Celková oprava VZT, včetně měření a regulace v přístavbě 
objektu AMO na ul. Špálova 19 v Ostravě Přívoze”. 
  
Usnesení číslo: 10224/RM1014/134 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření Smlouvy o dílo a smlouvy příkazní na 
zhotovení projektové dokumentace v úrovni realizační dokumentace, inženýrskou činnost a 
výkon autorského dozoru na akci pod označením: “Celková oprava vzduchotechniky včetně 
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měření a regulace v přístavbě objektu Archívu města Ostravy na ul. Špálova 19 v Ostravě 
Přívoze” s: 

COND KLIMA s.r.o. Krakovská 1095/33 

700 30, Ostrava - Hrabůvka 

IČ: 27828891 

DIČ: CZ27828891 

za cenu nejvýše přípustnou 180.000.-- Kč bez DPH, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) zmocňuje 
  

vedoucího odboru hospodářské správy 

k podpisu Smlouvy o dílo a smlouvy příkazní dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 20.06.2014
 vedoucí odboru hospodářské správy 
  

 
RM_VZ 4 
Veřejná zakázka “Renovace a regenerace trávníků fotbalových hřišť 
Bazaly”, poř. č. 122/2014 
  
Usnesení číslo: 10225/RM1014/134 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  rozpočtové opatření, kterým se: 

- snižuje rozpočtová rezerva     
  na § 6409, pol. 5901, ORJ 120                      o 1.186 tis. Kč 
- zvyšují běžné výdaje  
  na § 3412, pol. 5169, ORJ 136                      o 1.186 tis. Kč 
 

  
2) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na provedení renovace a 
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regenerace trávníků fotbalových hřišť v areálu stadionu Bazaly ve Slezské Ostravě, v rozsahu 
dle předloženého návrhu s uchazečem: 

Zelený pažit s.r.o.  
se sídlem: Žákovská 842/27, 709 00 Ostrava - Hulváky 
IČ: 25367889 

za nejvýše přípustnou cenu 979.900,- Kč bez DPH 

  
3) ukládá 
   

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

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.06.2014
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  

 
  
 
 


