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Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 15.05.2012
 
Číslo usnesení
Materiál
Název
zn.předkl.
	
4365/RM1014/58
RM_M 0
Schválení programu 58. schůze rady města dne 15.5.2012
35
4366/RM1014/58
RM_VH 1
Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s.
45
4367/RM1014/58
RM_VH 2
Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti DK POKLAD, s.r.o.
45
4368/RM1014/58
RM_VH 3
Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Ostravský informační servis, s.r.o.
45
4369/RM1014/58
RM_M 2
Zpráva o průběhu likvidace státního podniku Čistírny a prádelny, státní podnik “v likvidaci” k 31.3.2012
44
4370/RM1014/58
RM_M 1
Pojmenování ulic Za Hřištěm, Na Chmelníku, Spojovací, Na Pláňavách v Ostravě-Plesné.
50
4371/RM1014/58
RM_M 71
Schválení podání žádosti o dotaci v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007-2013 na projekt „PARKING CZ-PL“, včetně schválení financování projektu
50
4372/RM1014/58
RM_M 72
NÁVRH NA PODÁNÍ ŽÁDOSTI NA POSKYTNUTÍ DOTACE Z MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, 37. VÝZVY, PRIORITNÍ OSA 1, ZLEPŠOVÁNÍ VODOHOSPODÁŘSKÉ INFRASTRUKTURY A SNIŽOVÁNÍ RIZIKA POVODNÍ, OBLAST PODPORY 1.3. OMEZOVÁNÍ RIZIKA POVODNÍ, 1.3.1 – ZLEPŠOVÁNÍ SYSTÉMU POVODŇOVÉ SLUŽBY A PREVENTIVNÍ PROTIPOVODŇOVÉ OCHRANY“

4373/RM1014/58
RM_M 74
Ukončení projektu “Vestavba multimediální učebny pro výuku zeměpisu a hudební výchovy na ZŠ Bílovecká 10”
50
4374/RM1014/58
RM_M 29
Souhlas s podáním žádosti o dotaci pro projekt “Školky bez hranic”
50
4375/RM1014/58
RM_M 68
Uzavření smlouvy o užívání objektu a úhradě nákladů
25
4376/RM1014/58
RM_M 69
Návrh na prodej přebytečného majetku statutárního města Ostravy v užívání Městské policie Ostrava
25
4377/RM1014/58
RM_M 70
Nájem psa k výkonu služby u Městské policie Ostrava
25
4378/RM1014/58
RM_M 10
Rezignace Ing. Václava Paličky na členství v komisi pro podporu ekonomického rozvoje města rady města
28
4379/RM1014/58
RM_M 28
Návrh způsobu řešení dotazů, připomínek a podnětů členů zastupitelstva města, vznesených na 16. zasedání zastupitelstva města, konaném dne 25.4.2012
28
4380/RM1014/58
RM_M 66
Přehled písemností adresovaných radě města a zastupitelstvu města za období od 22.2.2012 do 7.5.2012
28
4381/RM1014/58
RM_M 67
Návrh postupu ve věci žaloby o určení vlastnictví k nemovitostem
28
4382/RM1014/58
RM_M 14
Darovací smlouva k USA misi
38
4383/RM1014/58
RM_M 33
Směrnice Pravidla pro přípravu a realizaci rozvojových projektů s vazbou na Strategický plán rozvoje statutárního města Ostrava
38
4384/RM1014/58
RM_VZ 15
Zadání veřejných zakázek na zpracování žádostí o dotaci v rámci rámcové smlouvy pro projekty „Obvodová komunikace Františkov, II. etapa“, „Propojení ul. Pavlovova - Plzeňská“ a „Safari“
38
4385/RM1014/58
RM_M 7
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na provedení analýzy závislosti meteorologických veličin a kvality ovzduší, č. smlouvy 0038/2012/OŽP/LPO ze dne 1.2.2012
31
4386/RM1014/58
RM_M 8
Vybavení zahrady mateřské školy Rezkova, Ostrava-Zábřeh
31
4387/RM1014/58
RM_M 9
Pořízení animovaných map a hodnocení smogové epizody
31
4388/RM1014/58
RM_M 16
Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce v rámci realizace projektu “Analýza rizika vodního zdroje Stará Bělá v Ostravě”

31
4389/RM1014/58
RM_M 17
Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do vlastnictví Zoologické zahrady Ostrava, příspěvková organizace, se sídlem Michálkovická 197, 710 00 Slezská Ostrava, IČ 00373249
80
4390/RM1014/58
RM_M 18
Návrh na uzavření Dodatku č.9 ke Smlouvě č.01482/2002/MIS o spolupr. GISMO mezi statutárním městem Ostrava a správcem inž. sítí ve vztahu ke GISMO: Dalkia Česká republika, a.s., 28. října 3337/7, 709 74 Ostrava, IČ:45193410
83
4391/RM1014/58
RM_M 19
Návrh na uzavření Dodatku č.2 ke Smlouvě č. 1920/2010/IT ze dne 17.6.2010 o spolupráci GISMO mezi statutárním městem Ostrava a správcem inž. sítí ve vztahu ke GISMO: Ostravské komunikace, a.s., Novoveská 25/1266, 709 00 Ostrava, IČ:2539 6544
83
4392/RM1014/58
RM_M 20
Návrh na uzavření Dodatku č.8 ke Smlouvě č.0863/2004/MIS o spolupráci GISMO mezi statutárním městem Ostrava a správcem inž. sítí ve vztahu ke GISMO: ČEZ Energetické služby, s.r.o., Výstavní 1144/103, 706 02 Ostrava-Vítkovice, IČ: 27804721
83
4393/RM1014/58
RM_VZ 2
Návrh na změnu bodu 4) usnesení rady města č. 3923/RM1014/52 ze dne 20.03.2012
83
4394/RM1014/58
RM_M 5
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby “Revitalizace přednádražního prostoru Svinov, II. etapa a Rekonstrukce kanalizace na ul. Peterkova”
38
4395/RM1014/58
RM_M 63
Smlouva o právu provést stavbu mezi statutárním městem Ostrava a Dopravním podnikem Ostrava a.s. v rámci projektu „Tramvajová zastávka Karolina“
38
4396/RM1014/58
RM_M 11
Zpráva č. 3 o plnění Smlouvy o poskytování informací při realizaci stavby: “Rekonstrukce městského stadiónu Vítkovice” za období 1.-.3.2012
05
4397/RM1014/58
RM_M 15
Návrh na uzavření “Smluv o zřízení věcného břemene” v souvislosti s realizací staveb odboru investičního, zahrnutých v kapitálovém rozpočtu statutárního města Ostravy
05
4398/RM1014/58
RM_M 21
Návrh na uzavření smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení v souvislosti s přípravou stavby “ZŠ Kosmonautů - rekonstrukce školního hřiště”.
05
4399/RM1014/58
RM_M 32
Návrh na uzavření Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 03.32/10 (ev.č. nájemce 2642/2010/OI) v souvislosti se stavbou “Odvedení průmyslových vod z průmyslové zóny Paskov”
05
4400/RM1014/58
RM_M 64
Návrh na uzavření Dodatku č.2 ke Smlouvě o dílo č. 2234/2011/OI/LPO na rozšíření předmětu smlouvy v rámci realizace stavby “Revitalizace areálu bývalých kasáren Hranečník - SO 04 Správa areálu, školení a výcvik IZS”
05
4401/RM1014/58
RM_M 75
Návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2404/2011/OI/LPO ze dne 19.9.2011 na realizaci stavby “Zpevněné plochy u MŠ Polanka nad Odrou”.
05
4402/RM1014/58
RM_VZ 1
Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření “Smlouvy o dílo a smlouvy mandátní” na výkon technického dozoru investora a zajištění funkce koordinátora BOZP při realizaci stavby “Chodníky kolem ul. Ruská”
05
4403/RM1014/58
RM_VZ 3
Zadání veřejné zakázky “Oprava vodovodu pro komunitní centrum Hulváky”, poř.č. 41/2012
05
4404/RM1014/58
RM_VZ 4
Zadání veřejné zakázky “Redukční šachta Stará Bělá”, poř. č. 62/2012
05
4405/RM1014/58
RM_VZ 5
Zadání veřejné zakázky “Administrativní budova, vstup a parkoviště ZOO OVA (TDS+BOZP), poř.č. 81/2012
05
4406/RM1014/58
RM_VZ 7
Zadání veřejné zakázky “Ostrava - Stará Bělá, Prodloužení kanalizace v ul. Na Surdíku”, poř. č. 121/2012
05
4407/RM1014/58
RM_VZ 8
Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření Smlouvy o dílo na zpracování investičního záměru Parkovací dům - Moravská Ostrava
05
4408/RM1014/58
RM_VZ 10
Zadání veřejné zakázky “SVČ Ostrčilova - rekonstrukce tělocvičny”, poř. č. 117/2012
5
4409/RM1014/58
RM_VZ 11
Zadání veřejné zakázky “Demolice objektu č.p. 221 v Hrušově”, poř.č. 126/2012
05
4410/RM1014/58
RM_VZ 12
Zadání veřejné zakázky “Komunitní centrum Ostrava - volný interiér, II.”, poř. č. 2/2012
5
4411/RM1014/58
RM_VZ 13
Veřejná zakázka “Multifunkční budova III, IV - VTP Ostrava (TDS, BOZP)”, poř.č.134/2012
05
4412/RM1014/58
RM_VZ 14
Veřejná zakázka “ Poskytování energetických služeb metodou EPC ve vybraných objektech města Ostrava “, poř.č. 95/2012
05
4413/RM1014/58
RM_VZ 16
Zadání veřejné zakázky “Cyklostezka Hornopolní x Varenská, Hollarova (PD, IČ), poř. č. 104/2012
05
4414/RM1014/58
RM_VZ 17
Zadání veřejné zakázky “Nasvětlení přechodů Výškovická”, poř. č. 54/2012
05
4415/RM1014/58
RM_M 30
Návrh na souhlas s umístěním stavby na pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy
08
4416/RM1014/58
RM_M 35
Návrh na souhlas s umístěním stavebních objektů do pozemků ve vlastnictví SMO v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, pro Zoologická zahrada Ostrava, příspěvková organizace
08
4417/RM1014/58
RM_M 36
Návrh na souhlas s umístěním kabelového vedení VN a NN a uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s.
08
4418/RM1014/58
RM_M 37
Návrh na souhlas s umístěním podzemní elektrické přípojky VN a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s.
08
4419/RM1014/58
RM_M 38
Návrh na zřízení věcného břemene a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s oprávněným Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
08
4420/RM1014/58
RM_M 39
Návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s povinným Ostravskou univerzitou v Ostravě
08
4421/RM1014/58
RM_M 40
Návrh koupit pozemek parc.č. 186, ost. plocha, ost. komunikace, k.ú. Nová Bělá, obec Ostrava
08
4422/RM1014/58
RM_M 41
Návrh koupit nemovitosti v k.ú. Radvanice, obec Ostrava
08
4423/RM1014/58
RM_M 42
Návrh úplatně nenabýt a bezúplatně nabýt pozemek parc.č. 1964, vodní plocha, k.ú. Bartovice, obec Ostrava
08
4424/RM1014/58
RM_M 43
Návrh na záměr města pronajmout část nemovitosti v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava.
08
4425/RM1014/58
RM_M 44
Návrh na záměr města pronajmout části pozemků v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava, návrh na záměr města nepronajmout části pozemku v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava
08
4426/RM1014/58
RM_M 45
Předchozí souhlas s uzavřením “Dodatku č.2” ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor v bytovém domě č.p. 1883 na pozemku parc.č. 940/5, v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava.
08
4427/RM1014/58
RM_M 46
Návrh na udělení souhlasu vlastníka s podnájmem bytu a uzavření podnájemní smlouvy k bytu č. 10, ul. Horní 3030/96, Ostrava-Bělský Les
08
4428/RM1014/58
RM_M 47
Návrh na uzavření nájemní smlouvy k pozemku parc. č.  2917/8 v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava s Agro Business Moravia, s. r. o.
08
4429/RM1014/58
RM_M 48
Návrh na zrušení usnesení č. 2076/RM1014/27 ze dne 26. 7. 2011, Návrh na uzavření nájemních smluv k nemovitostem v k. ú. Přívoz, obec Ostrava s fyzickými osobami
08
4430/RM1014/58
RM_M 49
Návrh na směnu pozemků v k. ú. Třebovice ve Slezsku, obec Ostrava a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene



08
4431/RM1014/58
RM_M 50
Návrh na souhlas s trvalým odnětím plnění funkcí lesa části pozemku v k.ú. Nová Ves u Ostravy, návrh na svěření části pozemku v k.ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava městskému obvodu
08
4432/RM1014/58
RM_M 51
Návrh na rozhodnutí o přebytečnosti movitého majetku a svěření 2ks reflektorů PROFI, městskému obvodu Michálkovice
08
4433/RM1014/58
RM_M 55
Návrh na souhlas s umístěním kabelového vedení NN a jistící skříně, uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s.
08
4434/RM1014/58
RM_M 56
Návrh na zřízení věcného břemene a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy pro společnost SMP Net, s.r.o.
08
4435/RM1014/58
RM_M 57
Návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy pro oprávněného IMPORTFLORA, spol. s r.o.
08
4436/RM1014/58
RM_M 58
Návrh na záměr města pronajmout části pozemků ve vlasnictví statutárního města Ostrava v k.ú. Hrabůvka, k.ú. Dubina u Ostravy, k.ú. Lhotka u Ostravy
08
4437/RM1014/58
RM_M 59
Návrh na bezúplatné nabytí movitého majetku z Česká republika - Záchranný útvar HZS ČR a uzavření výpůjčky s OSTRAVA BEZPEČNÁ DOPRAVA!!!
08
4438/RM1014/58
RM_M 60
Návrh na uzavření dodatku č. 9 ke smlouvě o výpůjčce a návrh na uzavření smluv o výpůjčkách a nájemních smluv (k.ú. Zábřeh-VŽ)
08
4439/RM1014/58
RM_M 62
Doplnění odborné pracovní skupiny rady města za účelem realizace koncepce bydlení SMO
08
4440/RM1014/58
RM_M 73
Návrh na uzavření dodatků k nájemním smlouvám              (k.ú. Moravská Ostrava)
08
4441/RM1014/58
RM_M 6
Povolení výjimky ze stavební uzávěry SDD “Kutací jáma (lokalita Hladnov)” pro stavbu “Rekonstrukce oplocení odfukového komínku” v k.ú. Slezská Ostrava
37
4442/RM1014/58
RM_M 61
Další postup ve věci návrhu na odkoupení nemovitostí v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava
28
4443/RM1014/58
RM_M 12
Zpráva o hospodaření statutárního města Ostrava za první čtvrtletí roku 2012
07
4444/RM1014/58
RM_M 22
Projednání vybraných bodů valné hromady společnosti Koordinátor ODIS s.r.o.
07
4445/RM1014/58
RM_M 26
Návrh na uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o pojištění odpovědnosti za škodu
07
4446/RM1014/58
RM_M 27
Úprava rozpočtu r. 2012
07
4447/RM1014/58
RM_M 3
Vyhodnocení zimní údržby komunikací a provozu MHD v sezóně 2011-2012
09
4448/RM1014/58
RM_VZ 9
Návrh na změnu bodu 3) usnesení rady města č. 4070/RM1014/53 ze dne 27.03.2012
38
4449/RM1014/58
RM_MZP 1
Návrh na poskytnutí odměn za rok 2011 ředitelům příspěvkových organizací v oblasti sociální péče a školství zřízených statutárním městem Ostrava dle předloženého materiálu a přílohy č. 1
86
4450/RM1014/58
RM_MZP 2
Návrh na vyřazení uchazečů z konkursního řízení na obsazení místa ředitele/ky Domu dětí a mládeže, Ostrava - Poruba, příspěvkové organizace
32
4451/RM1014/58
RM_M 34
Návrh na uzavření Dodatku č. 2 k Dohodě o zabezpečení realizace Integrovaného plánu rozvoje města (IPRM) a schválení Oznámení o změně v IPRM č. 7
86
4452/RM1014/58
RM_M 65
Uzavření dodatku č. 1 k Dohodě partnerů k projektu “Výměna zkušeností a know how na poli práce s dětmi v oblasti volnočasových aktivit” v rámci programu švýcarsko-české spolupráce
86
4453/RM1014/58
RM_M 13
Návrh na ocenění žákovských osobností a žákovských kolektivů u příležitosti Dne dětí 2012


60
4454/RM1014/58
RM_M 24
Návrh na poskytnutí transferů z rozpočtu statutárního města Ostravy městským obvodům za účelem zabezpečení prevence kriminality
60
4455/RM1014/58
RM_M 25
Prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně - Janáčkova filharmonie Ostrava, příspěvková organizace
87
4456/RM1014/58
RM_M 53
Návrh na uložení odvodu Knihovně města Ostravy, příspěvkové organizaci, a poskytnutí finančních prostředků městskému obvodu Svinov
42
4457/RM1014/58
RM_M 23
Informace o postupu plnění usnesení z 16. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 25.4.2012
36
4458/RM1014/58
RM_M 54
Smlouva o zabezpečení odborné praxe studentů vzdělávacích institucí
36
4459/RM1014/58
RM_M 31
Návrh na souhlas ke stavbám na pozemcích v katastrálních územích obce Ostrava, jako vlastníka sousedních nemovitostí
84
4460/RM1014/58
RM_M 52
Kontrola plnění usnesení rady města za období únor - duben 2012
28
4461/RM1014/58
RM_VZ 6
Zadání veřejné zakázky “Cyklostezka Statek, Mostní (PD+AD+IČ), poř. č. 103/2012
05
4462/RM/1014/58
RM_M 76
Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty Bc. Aleše Boháče a Ing. et Ing. Jiřího Srby, náměstků primátora, do Čínské lidové republiky (Šanghaj) ve dnech 02.-07.10.2012
01
 
 
Materiály, k nimž nebylo usnesení přijato
 
 
Materiál
Název
zn.předkl.
	
 
RM_M 4
Řešení ztráty notebooku
84
 
RM_M 0. Schválení programu 58. schůze rady města dne 15.5.2012
Usnesení číslo: 4365/RM1014/58

(zn.předkl.)
35
Rada města
 
1)
schvaluje
 

program 58. schůze rady města dne 15.5.2012

 
	
 
RM_VH 1. Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s.
Usnesení číslo: 4366/RM1014/58

(zn.předkl.)
45
 
v působnosti valné hromady podle § 190 obchodního zákoníku v platném znění, obchodní společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s., se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, ul. 28 října 124/2556, PSČ 709 24, IČ 471 51 595, jejímž jediným akcionářem je statutární město Ostrava
 


Rada města
 
1)
schvaluje
 
auditovanou účetní závěrku obchodní společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s. za rok 2011 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
2)
schvaluje
 

zprávu o podnikatelské činnosti obchodní společnosti  Dům kultury města Ostravy, a.s. za rok 2011 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

3)
schvaluje
 
výroční zprávu obchodní společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s. za rok 2011, jejíž součástí je zpráva o vztazích mezi propojenými osobami podle § 66a odst. 9 obchodního zákoníku v platném znění, vše dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
4)
rozhodla
 

o rozdělení zisku obchodní společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s. za rok 2011 dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 
	
 
RM_VH 2. Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti DK POKLAD, s.r.o.
Usnesení číslo: 4367/RM1014/58

(zn.předkl.)
45
 
v působnosti valné hromady podle § 132 obchodního zákoníku v platném znění, obchodní společnosti DK POKLAD s.r.o., se sídlem Ostrava-Poruba, M. Kopeckého 675, PSČ 708 00, IČ 476 70 576, jejímž jediným společníkem je statutární město Ostrava
 
Rada města
 
1)
schvaluje
 
auditovanou účetní závěrku obchodní společnosti DK POKLAD s.r.o. za rok 2011 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
2)
schvaluje
 

zprávu o podnikatelské činnosti obchodní společnosti  DK POKLAD s.r.o. za rok 2011 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu



3)
schvaluje
 
výroční zprávu obchodní společnosti DK POKLAD s.r.o. za rok 2011, jejíž součástí je zpráva o vztazích mezi propojenými osobami podle § 66a odst. 9 obchodního zákoníku v platném znění, vše dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
4)
schvaluje
 

zprávu o činnosti dozorčí rady společnosti DK POKLAD, s.r.o. za rok 2011 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

5)
rozhodla
 

o rozdělení zisku obchodní společnosti DK POKLAD s.r.o. za rok 2011 dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 
	
 
RM_VH 3. Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Ostravský informační servis, s.r.o.
Usnesení číslo: 4368/RM1014/58

(zn.předkl.)
45
 
v působnosti valné hromady podle § 132 obchodního zákoníku v platném znění, obchodní společnosti Ostravský informační servis, s.r.o., se sídlem Ostrava, Jurečkova 1935/2, PSČ 702 00, IČ 26879280, jejímž jediným společníkem je Statutární město Ostrava
 
Rada města
 
1)
schvaluje
 
auditovanou účetní závěrku obchodní společnosti Ostravský informační servis, s.r.o. za rok 2011 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
2)
schvaluje
 
zprávu o výsledku hospodaření za rok 2011 (výroční zprávu) obchodní společnosti Ostravský informační servis, s.r.o., jejíž součástí je zpráva o vztazích mezi propojenými osobami podle § 66a odst. 9 obchodního zákoníku v platném znění, vše dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
3)
schvaluje
 

zprávu o činnosti dozorčí rady společnosti Ostravský informační servis, s.r.o. za rok 2011 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu



4)
rozhodla
 

o úhradě ztráty obchodní společnosti Ostravský informační servis, s.r.o. za rok 2011 dle důvodové zprávy  předloženého materiálu s úpravou

 
	
 
RM_M 2. Zpráva o průběhu likvidace státního podniku Čistírny a prádelny, státní podnik “v likvidaci” k 31.3.2012
Usnesení číslo: 4369/RM1014/58

(zn.předkl.)
44
Rada města
 
1)
projednala
 

zprávu o průběhu likvidace státního podniku Čistírny a prádelny, státní podnik “v likvidaci”,  se sídlem Matiční 730/3, Ostrava-Moravská Ostrava, IČ: 00097365, k 31.3.2012

 
	
 
RM_M 1. Pojmenování ulic Za Hřištěm, Na Chmelníku, Spojovací, Na Pláňavách v Ostravě-Plesné.
Usnesení číslo: 4370/RM1014/58

(zn.předkl.)
50
Rada města
 
1)
projednala
 

kladné stanovisko komise muzejní, letopisecké, názvoslovné a heraldické rady města k návrhu pojmenování ulic na pozemcích: parc. č. 856/13 a 856/59 v k.ú. Stará Plesná názvem “Za Hřištěm”; na pozemku parc. č. 60/14 v k.ú. Stará Plesná názvem “Na Chmelníku”; na pozemku parc. č. 884/50 v k.ú. Stará Plesná názvem “Spojovací”; na pozemku parc. č. 259/27 v k.ú. Nová Plesná názvem “Na Pláňavách”, vyjádřené usnesením č. 3/6 z 6. zasedání ze dne 19.1.2012  

2)
projednala
 
souhlasné stanovisko Zastupitelstva MOb Plesná k pojmenování ulic na pozemcích: parc. č. 856/13 a 856/59 v k.ú. Stará Plesná názvem “Za Hřištěm”; parc. č. 60/14 v k.ú. Stará Plesná názvem “Na Chmelníku”; parc. 884/50 v k.ú. Stará Plesná názvem “Spojovací”; parc. č. 259/27 v k.ú. Nová Plesná názvem “Na Pláňavách”, vyjádřené usnesením č. 79/7/2012 ze 7. zasedání dne 26.3.2012
3)
souhlasí
 

s návrhem pojmenování ulic na pozemcích: parc. č. 856/13 a 856/59 v k.ú. Stará Plesná názvem “Za Hřištěm”; parc. č. 60/14 v k.ú. Stará Plesná názvem “Na Chmelníku”; parc. č. 884/50 v k.ú. Stará Plesná názvem “Spojovací”; parc. č. 259/27 v k.ú. Nová Plesná názvem “Na Pláňavách” v městském obvodu Plesná dle předloženého materiálu  

4)
ukládá
 

starostovi MOb Plesná předložit návrh dle bodu 3) tohoto usnesení k rozhodnutí Zastupitelstvu města Ostravy 

 
Vyřizuje:
 
Ing. Jan Bochňák, starosta Městského obvodu Plesná
 
Termín:  27.06.2012
 
	
 
RM_M 71. Schválení podání žádosti o dotaci v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007-2013 na projekt „PARKING CZ-PL“, včetně schválení financování projektu
Usnesení číslo: 4371/RM1014/58

(zn.předkl.)
50
Rada města
 
1)
schvaluje
 
přípravu projektu “PARKING CZ-PL” ke spolufinancování z Fondu mikroprojektů v Eroregionu Silesia v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007-2013
2)
souhlasí
 
s podáním žádosti o dotaci pro projekt „PARKING CZ-PL“ z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007-2013
3)
žádá
 
městský obvod Poruba
jako nositele projektu o zajištění veškerých úkonů spojených s přípravou projektu a předložením žádosti o dotaci a všech jejích příloh pro projekt dle bodu 1) tohoto usnesení v souladu s podmínkami Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007-2013 v případě, že zastupitelstvo městského obvodu rozhodne kladně o předložení žádosti o dotaci uvedené v bodu 2) tohoto usnesení
 
Vyřizuje:
 
Ing. Lumír Palyza, starosta Městského obvodu Poruba
 
Termín:  11.06.2012
 

 
4)
schvaluje
 
v případě úspěšnosti projektu dle bodu 1) financování projektu v celkové výši          35 tis. EUR (882 tis. Kč), z toho:
- v roce 2012 na zajištění předfinancování projektu celkem  2 tis. EUR (48 tis. Kč)
- v roce 2013 na zajištění předfinancování projektu celkem 33 tis. EUR            (834 tis. Kč)
- přičemž v obou částkách je obsaženo spolufinancování projektu celkem ve výši    5 tis. EUR (132 tis. Kč) dle  přílohy č. 1 předloženého materiálu
5)
žádá
 
městský obvod Poruba
o zajištění spolufinancování a předfinancování projektu uvedeného v bodě 1) v rámci specifikace nároků na rozpočet 2013 statutárního města Ostrava dle bodu 4) tohoto usnesení
 
Vyřizuje:
 
Ing. Lumír Palyza, starosta Městského obvodu Poruba
 
Termín:  31.12.2012
 
 
	
 
RM_M 72. NÁVRH NA PODÁNÍ ŽÁDOSTI NA POSKYTNUTÍ DOTACE Z MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, 37. VÝZVY, PRIORITNÍ OSA 1, ZLEPŠOVÁNÍ VODOHOSPODÁŘSKÉ INFRASTRUKTURY A SNIŽOVÁNÍ RIZIKA POVODNÍ, OBLAST PODPORY 1.3. OMEZOVÁNÍ RIZIKA POVODNÍ, 1.3.1 – ZLEPŠOVÁNÍ SYSTÉMU POVODŇOVÉ SLUŽBY A PREVENTIVNÍ PROTIPOVODŇOVÉ OCHRANY“ 
Usnesení číslo: 4372/RM1014/58

(zn.předkl.)
50
Rada města
 
1)
projednala
 
návrh statutárního města Ostrava, městského obvodu Radvanice a Bartovice na podání žádosti pro poskytnutí dotace v rámci „Operačního programu životního prostředí, 37. výzvy, prioritní osa 1, Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní, oblast podpory 1.3. Omezování rizika povodní, 1.3.1 – Zlepšování systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany“ pro stavbu „Preventivní protipovodňová opatření v městském obvodu Radvanice a Bartovice“ ve výši 5.552.440,- Kč,
2)
souhlasí
 
s podáním žádosti na poskytnutí dotace v rámci „Operačního programu životního prostředí, 37. výzvy, prioritní osa 1, Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní, oblast podpory 1.3. Omezování rizika povodní, 1.3.1 – Zlepšování systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany“ pro stavbu „Preventivní protipovodňová opatření v městském obvodu Radvanice a Bartovice“ ve výši 5.552.440,- Kč,
3)
žádá
 
starostku městského obvodu Radvanice a Bartovice o zajištění předložení žádosti o dotaci a všech jejich příloh pro projekt „Preventivní protipovodňová opatření v městském obvodu Radvanice a Bartovice“ v souladu s podmínkami výzvy v rámci Operačního programu životního prostředí, 37. výzvy, prioritní osa 1, Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní, oblast podpory 1.3. Omezování rizika povodní, 1.3.1 – Zlepšování systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany, v případě, že zastupitelstvo městského obvodu rozhodne kladně o předložení žádosti o předmětnou dotaci,
 
Vyřizuje:
 
Bc. Šárka Tekielová, starostka Městského obvodu Radvanice a Bartovice
 
Termín:  04.06.2012
 
4)
schvaluje
 
v případě úspěšnosti projektu „Preventivní protipovodňová opatření v městském obvodu Radvanice a Bartovice“ v rámci Operačního programu životního prostředí, 37. výzvy, prioritní osa 1, Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní, oblast podpory 1.3. Omezování rizika povodní, 1.3.1 – Zlepšování systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany, předfinancování projektu v roce 2013 v celkové výši 5.552.440,- Kč, přičemž v částce je obsaženo i spolufinancování z rozpočtu SMO ve výši 593.044,- Kč,
5)
žádá
 
starostku městského obvodu Radvanice a Bartovice o zajištění spolufinancování a předfinancování projektu „Preventivní protipovodňová opatření v městském obvodu Radvanice a Bartovice“  v rámci specifikace nároků na rozpočet statutárního města Ostrava dle bodu 4 tohoto usnesení.
 
Vyřizuje:
 
Bc. Šárka Tekielová, starostka Městského obvodu Radvanice a Bartovice
 
	
 


RM_M 74. Ukončení projektu “Vestavba multimediální učebny pro výuku zeměpisu a hudební výchovy na ZŠ Bílovecká 10”
Usnesení číslo: 4373/RM1014/58

(zn.předkl.)
50
k usnesení č. 596/RM1014/11
k usnesení č. 3416/53 ze dne 19.2.2008
k usnesení č. 11749/RM0610/140
k usnesení č. 12014/RM0610/143
k usnesení č. 8974/RM0610/108
 
Rada města
 
1)
souhlasí
 

s předloženou zprávou o ukončení realizace projektu “Vestavba multimediální učebny pro výuku zeměpisu a hudební výchovy na ZŠ Bílovecká 10”, spolufinancovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko a s konečným vyučtováním projektu

2)
žádá
 

městský obvod Svinov o zabezpečení udržitelnosti projektu “Vestavba multimediální učebny pro výuku zeměpisu a hudební výchovy na ZŠ Bílovecká 10” dle bodu 1) tohoto usnesení

 
Vyřizuje:
 
Ing. Eva Poštová, CSc., starostka Městského obvodu Svinov
 
Termín:  31.03.2016
 
3)
schvaluje
 

přijetí vratky poskytnuté dotace ve výši 254 tis. Kč v rámci konečného vyúčtování projektu “Vestavba multimediální učebny pro výuku zeměpisu a hudební výchovy na ZŠ Bílovecká 10”

 
	
 
RM_M 29. Souhlas s podáním žádosti o dotaci pro projekt “Školky bez hranic”
Usnesení číslo: 4374/RM1014/58

(zn.předkl.)
50
Rada města
 
1)
souhlasí
 
s podáním žádosti o dotaci z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia z Operačního programu Přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007 - 2013, prioritní osy 3 Podpora spolupráce místních společenství vyhlášené Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, pro projekt “Školky bez hranic”
2)
žádá
 
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz o zajištění předložení žádosti o dotaci a všech jejich příloh pro projekt dle bodu 1) tohoto usnesení v souladu s podmínkami výzvy v rámci Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia, v případě, že zastupitelstvo městského obvodu rozhodne kladně o předložení žádosti o dotaci uvedené v bodu 1) tohoto usnesení
 
Vyřizuje:
 
Ing. Jiří Havlíček, starosta Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
 
Termín:  11.06.2012
 
	
 
RM_M 68. Uzavření smlouvy o užívání objektu a úhradě nákladů
Usnesení číslo: 4375/RM1014/58

(zn.předkl.)
25
Rada města
 
1)
rozhodla
 
o uzavření smlouvy o užívání objektu a úhradě nákladů spojených s užíváním objektu na ulici Pstruží 501/6 v Ostravě-Kunčičkách mezi statutárním městem Ostrava se sídlem Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČ 00845451 a společností RPG  Byty, s.r.o. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Gregorova 2582/3, IČ 27769127 dle přílohy č.1 předloženého materiálu
 
	
 
RM_M 69. Návrh na prodej přebytečného majetku statutárního města Ostravy v užívání Městské policie Ostrava
Usnesení číslo: 4376/RM1014/58

(zn.předkl.)
25
Rada města
 
1)
rozhodla
 
o prodeji koně starokladrubského plemene jménem Generale Adona XLIII-3,  nar. 26.03.1995  za kupní cenu 20 000,00 Kč dle znaleckého posudku č. 2/2/12 ze dne 27.02.2012 a o prodeji koně starokladrubského plemene jménem Generalissimus Ellenai XXX - 42, nar. 30.03.1994 za kupní cenu 18 000,00 Kč dle znaleckého posudku č.3/3/12 ze dne 27.02.2012
a o koupi koně starokladrubského plemene jménem Romke Enante IX-7,          nar. 18.5. 2005 za kupní cenu 180 000,00 Kč včetně DPH

a o uzavření kupní smlouvy s panem Ladislavem Dobrovským, IČ: 15540219, Vacenovice 706, 69606 Vacenovice dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
 
	
 
RM_M 70. Nájem psa k výkonu služby u Městské policie Ostrava
Usnesení číslo: 4377/RM1014/58

(zn.předkl.)
25
Rada města
 
1)
rozhodla
 
o nájmu psa k výkonu služby u Městské policie Ostrava a o uzavření smlouvy o nájmu psa s pronajímatelem Rxxxxxxxxx Sxxxxxxxx, nar. xx.xx.xxxx, bytem xxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx 
 
	
 
RM_M 10. Rezignace Ing. Václava Paličky na členství v komisi pro podporu ekonomického rozvoje města rady města
Usnesení číslo: 4378/RM1014/58

(zn.předkl.)
28
Rada města
 
1)
bere na vědomí
 

rezignaci Ing. Václava Paličky, člena komise pro podporu ekonomického rozvoje města rady města

 
	
 
RM_M 28. Návrh způsobu řešení dotazů, připomínek a podnětů členů zastupitelstva města, vznesených na 16. zasedání zastupitelstva města, konaném dne 25.4.2012
Usnesení číslo: 4379/RM1014/58

(zn.předkl.)
28
Rada města
 
1)
projednala
 
informaci o dotazech, připomínkách a podnětech člena zastupitelstva města, vznesených na 16. zasedání zastupitelstva města dne 25.4.2012
 


2)
ukládá
 
primátorovi
vyřídit dotazy, připomínky a podněty člena zastupitelstva města dle důvodové zprávy předloženého materiálu
 
Vyřizuje:
 
Mgr. Renata Kolková, vedoucí odboru legislativního a právního
 
Termín:  24.05.2012
 
3)
ukládá
 

primátorovi
předložit informaci o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů dle bodu 2) tohoto usnesení zastupitelstvu města

 
Vyřizuje:
 
Mgr. Renata Kolková, vedoucí odboru legislativního a právního
 
Termín:  27.06.2012
 
 
	
 
RM_M 66. Přehled písemností adresovaných radě města a zastupitelstvu města za období od 22.2.2012 do 7.5.2012
Usnesení číslo: 4380/RM1014/58

(zn.předkl.)
28
Rada města
 
1)
projednala
 

informaci o písemnostech adresovaných radě města a zastupitelstvu města za období od 22.2.2012 do 7.5.2012 dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu

2)
ukládá
 
náměstkům primátora
vyřídit písemnosti doposud nevyřízené dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu
3)
projednala
 

informaci o stavu, případně způsobu vyřízení písemností adresovaných radě města a zastupitelstvu města, doručených do 21.2.2012, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 



4)
ukládá
 
Ing. Petru Kajnarovi, primátorovi,
aby průběžně informoval radu města prostřednictvím odboru legislativního a právního o způsobu jejího vyřízení
 
	
 
RM_M 67. Návrh postupu ve věci žaloby o určení vlastnictví k nemovitostem
Usnesení číslo: 4381/RM1014/58

(zn.předkl.)
28
Rada města
 
1)
rozhodla
 

nepodat odvolání proti rozsudku Okresního soudu v Ostravě č.j. 59 C 86/2006-197, ze dne 15. 2. 2012, který tvoří přílohu č. 1 předloženého materiálu 

 
	
 
RM_M 14. Darovací smlouva k USA misi
Usnesení číslo: 4382/RM1014/58

(zn.předkl.)
38
k usnesení č. 3993/RM1014/53
k usnesení č. 3614/RM1014/48
k usnesení č. 4232/RM1014/56
 
Rada města
 
1)
rozhodla
 
o uzavření Darovací smlouvy  mezi statutárním městem Ostrava a společností:
CTP Invest, spol. s r.o.
se sídlem Humpolec, Central Trade Park  D1 1571, PSČ 396 01, IČ 26166453
dle přílohy č. 1  předloženého materiálu
 
	
 


RM_M 33. Směrnice Pravidla pro přípravu a realizaci rozvojových projektů s vazbou na Strategický plán rozvoje statutárního města Ostrava
Usnesení číslo: 4383/RM1014/58

(zn.předkl.)
38
k usnesení č. 10810/RM0610/130
 
Rada města
 
1)
schvaluje
 

směrnici Pravidla pro přípravu a realizaci rozvojových projektů s vazbou na Strategický plán statutárního města Ostrava uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu

 
	
 
RM_VZ 15. Zadání veřejných zakázek na zpracování žádostí o dotaci v rámci rámcové smlouvy pro projekty „Obvodová komunikace Františkov, II. etapa“, „Propojení ul. Pavlovova - Plzeňská“ a „Safari“
Usnesení číslo: 4384/RM1014/58

(zn.předkl.)
38
k usnesení č. 1360/RM1014/20
k usnesení č. 1054/RM1014/16
 
Rada města
 
1)
rozhodla
 

o zadání minitendru a uzavření prováděcí smlouvy k Rámcové smlouvě na poskytování služeb na projekt “Obvodová komunikace Františkov, II. etapa” s firmou:
HRAT, s.r.o.
se sídlem: Družstevní 294, 739 61 Třinec, IČ: 64087352
za cenu nejvýše přípustnou 147 000,- Kč bez DPH, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

2)
rozhodla
 
o zadání minitendru a uzavření prováděcí smlouvy k Rámcové smlouvě na poskytování služeb na projekt “Propojení ul. Pavlovova - Plzeňská” s firmou:
HRAT, s.r.o., 
se sídlem: Družstevní 294, 739 61 Třinec, IČ: 64087352
za cenu nejvýše přípustnou 129 000,- Kč bez DPH, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
3)
rozhodla
 
o zadání minitendru a uzavření prováděcí smlouvy k Rámcové smlouvě na poskytování služeb na projekt “Safari” s firmou:
ProFaktum s.r.o.
se sídlem: Střelniční 252/6, 737 01 Český Těšín, IČ: 28568087
za cenu nejvýše přípustnou 128 500,- Kč bez DPH, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
 
	
 
RM_M 7. Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na provedení analýzy závislosti meteorologických veličin a kvality ovzduší, č. smlouvy 0038/2012/OŽP/LPO ze dne 1.2.2012
Usnesení číslo: 4385/RM1014/58

(zn.předkl.)
31
Rada města
 
1)
rozhodla
 

na straně statutárního města Ostravy o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na provedení analýzy závislosti meteorologických veličin a kvality ovzduší, č. smlouvy 0038/2012/OŽP/LPO (veřejná zakázka č. 6/2012) se zhotovitelem: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Partyzánské nám. 7, 702 00 Ostrava, IČ: 710 09 396, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

 
	
 
RM_M 8. Vybavení zahrady mateřské školy Rezkova, Ostrava-Zábřeh
Usnesení číslo: 4386/RM1014/58

(zn.předkl.)
31
Rada města
 
1)
rozhodla
 

o poskytnutí finančních prostředků z Fondu životního prostředí města Ostravy ve výši 514 188,-- Kč městskému obvodu Ostrava-Jih na realizaci částí stavby “Vybavení zahrady mateřské školy Rezkova, Ostrava-Zábřeh”, které splňují podmínky stanovené statutem tohoto fondu dle předloženého návrhu



2)
schvaluje
 
rozpočtové opatření,
kterým se:
u města Ostravy:
- zvyšují neinvestiční transfery obcím
§ 6399, pol. 5321, ORG 04, ÚZ 1030, ORJ 120..................o 137 tis. Kč
- zvyšují investiční transfery obcím
§ 6399, pol. 6341, ORG 04, ÚZ 1030, ORJ 120..................o 378 tis. Kč
- zvyšuje financování
pol. 8115, ÚZ 1030, ORJ 120..........................................o 515 tis. Kč
u městského obvodu Ostrava-Jih:
- zvyšují přijaté neinvestiční transfery od obcí
pol. 4121, ÚZ 1030........................................................o 137 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje
§ xxxx, pol. 51xx, ÚZ 1030.............................................o 137 tis. Kč
- zvyšují přijaté investiční transfery od obcí
pol. 4221, ÚZ 1030........................................................o 378 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje
§ xxxx, pol. 61xx, ÚZ 1030.............................................o 378 tis. Kč
3)
ukládá
 
vedoucímu odboru financí a rozpočtu
realizovat schválené rozpočtové opatřeni dle bodu 2) tohoto usnesení
 
Vyřizuje:
 
Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
 
Termín:  31.05.2012
 
	
 
RM_M 9. Pořízení animovaných map a hodnocení smogové epizody
Usnesení číslo: 4387/RM1014/58

(zn.předkl.)
31
Rada města
 
1)
rozhodla
 

o použití finančnich prostředků odborem kanceláře primátora ve výši                    163 800,-- Kč, včetně DPH,  na pořízení “Animované mapy znečištění ovzduší pro období 15. listopadu - 24. prosince 2011”, “Animované mapy znečištění ovzduší pro období 20. října - 17. listopadu 2011” a “Hodnocení smogové epizody 31. října - 17. listopadu 2011” dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

2)
schvaluje
 
rozpočtové opatření,
kterým se:
- snižují běžné výdaje
§ 3792, pol. 5169, ÚZ 1030, ORJ 221 ..................... o 90 tis. Kč
§ 3792, pol. 5175, ÚZ 1030, ORJ 221 ..................... o 74 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje
§ 3716, pol. 5166, ÚZ 1030, ORJ 221 ................... o 164 tis. Kč
3)
ukládá
 
vedoucímu odboru financí a rozpočtu
realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení
 
Vyřizuje:
 
Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
 
Termín:  31.05.2012
 
	
 
RM_M 16. Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce v rámci realizace projektu “Analýza rizika vodního zdroje Stará Bělá v Ostravě”
Usnesení číslo: 4388/RM1014/58

(zn.předkl.)
31
Rada města
 
1)
rozhodla
 

uzavřít na straně vypůjčitele “smlouvu o výpůjčce”, jejiž předmětem je výpůjčka části pozemku:
parc.č. 2173/1 lesní pozemek, o výměře 1 m2 z celkové výměry 78 345 m2            v k.ú. Paskov, obec Paskov,
s 
Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Přemyslova  1106, 501 68 Hradec Králové, IČO: 42196451
na dobu 5 let od účinnosti smlouvy, za účelem monitoringu podzemní vody prostřednictvím vrtu č. M26 realizovaného vypůjčitelem v rámci projektu “Analýza rizika vodního zdroje Stará Bělá v Ostravě” dle přílohy č. 1 tohoto materiálu
2)
rozhodla
 
uzavřít na straně vypůjčitele “smlouvu o výpůjčce”, jejiž předmětem je výpůjčka části pozemku:
parc.č. 1016/34 orná půda, o výměře 1 m2 z celkové výměry 6 521 m2
v k.ú. Krmelín, obec Krmelín, s vlastníkem pozemku
Ing. Oxxxxxxxxx Kxxxxxxxxx 
bytem xxxxxxxxxxxx xx, xxx xx xxxxxxxx, rok nar.: xxxx na dobu určitou do 31.12. 2018, za účelem monitoringu podzemní vody prostřednictvím vrtu č. M29 realizovaného vypůjčitelem v rámci projektu “Analýza rizika vodního zdroje Stará Bělá v Ostravě” dle přílohy č. 1 tohoto materiálu
3)
rozhodla
 
uzavřít na straně vypůjčitele “smlouvu o výpůjčce”, jejiž předmětem je výpůjčka části pozemku:
parc.č. 1434 ostatní polocha, o výměře 1 m2 z celkové výměry 1 148 m2
v k.ú. Krmelín, obec Krmelín, s vlastníkem pozemku
Vxxxxxxxxx Hxxxxxxxxx 
bytem Zxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxx, rok nar.: xxxx  na dobu určitou do 31.12. 2018, za účelem monitoringu podzemní vody prostřednictvím vrtu č. M34 realizovaného vypůjčitelem v rámci projektu “Analýza rizika vodního zdroje Stará Bělá v Ostravě” dle přílohy č. 1 tohoto materiálu
4)
rozhodla
 
uzavřít na straně vypůjčitele “smlouvu o výpůjčce”, jejiž předmětem je výpůjčka části pozemku:
parc.č. 2001/7 orná půda, o výměře 1 m2 z celkové výměry 15 443 m2
v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava, s vlastníkem pozemku
Jxxxxxx Hxxxxx
bytem Na Úžině xxxx/x, xxx xx xxxxxxx, rok nar.: xxxx 
na dobu určitou do 31.12. 2018, za účelem monitoringu podzemní vody prostřednictvím vrtu č. M18 realizovaného vypůjčitelem v rámci projektu “Analýza rizika vodního zdroje Stará Bělá v Ostravě” dle přílohy č. 1 tohoto materiálu
5)
rozhodla
 
uzavřít na straně vypůjčitele “smlouvu o výpůjčce”, jejiž předmětem je výpůjčka části pozemku:
parc.č. 2103 orná půda, o výměře 1 m2 z celkové výměry 141 141 m2
v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava, s vlastníkem pozemku
Jxxxxxx Sxxxxxx 
bytem xxxxxxxxx xx, xxx xxx xxxxxx, rok nar.: xxxx
na dobu určitou do 31.12. 2018, za účelem monitoringu podzemní vody prostřednictvím vrtu č. M27 realizovaného vypůjčitelem v rámci projektu “Analýza rizika vodního zdroje Stará Bělá v Ostravě” dle přílohy č. 1 tohoto materiálu
6)
rozhodla
 
uzavřít na straně vypůjčitele “smlouvu o výpůjčce”, jejiž předmětem je výpůjčka části pozemku:
parc.č. 1997 orná půda, o výměře 1 m2 z celkové výměry 12 528 m2
v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava, s vlastníkem pozemku
Mxxxx Dxxxxxxx
bytem xxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxx, rok nar.: xxxx
na dobu určitou do 31.12. 2018, za účelem monitoringu podzemní vody prostřednictvím vrtu č. M28 realizovaného vypůjčitelem v rámci projektu “Analýza rizika vodního zdroje Stará Bělá v Ostravě” dle přílohy č. 1 tohoto materiálu
7)
rozhodla
 
uzavřít na straně vypůjčitele “smlouvu o výpůjčce”, jejiž předmětem je výpůjčka části pozemku:
parc.č. 1589/8 orná půda, o výměře 1 m2 z celkové výměry 203 m2
v k.ú. Nová Bělá, obec Ostrava, s vlastníky pozemku
Rxxxxxxx xxxxxxxxx
bytem Mxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxx, rok nar.: xxxx
a
MUDr. Pxxxxxx Fxxxxxxxxxx
bytem xxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxx, rok nar.: xxxx,
kteří mají předmětný pozemek ve společném jmění manželů, na dobu určitou do 31.12. 2018, za účelem monitoringu podzemní vody prostřednictvím vrtu č. M24 realizovaného vypůjčitelem v rámci projektu “Analýza rizika vodního zdroje Stará Bělá v Ostravě” dle přílohy č. 1 tohoto materiálu
8)
bere na vědomí
 
souhlas vlastníka pozemku parc.č. 1587/10 v k.ú. Nová Bělá, obec Ostrava na dobu určitou do 31.12. 2018, se zachováním a využíváním vrtu M32 realizovaného v rámci projektu “Analýza rizika vodního zdroje Stará Bělá v Ostravě” na daném pozemku dle přílohy č. 2 tohoto materiálu
 
	
 
RM_M 17. Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do vlastnictví Zoologické zahrady Ostrava, příspěvková organizace, se sídlem Michálkovická 197, 710 00 Slezská Ostrava, IČ 00373249
Usnesení číslo: 4389/RM1014/58

(zn.předkl.)
80
Rada města
 
1)
rozhodla
 
v souladu s § 27 odst. 5 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, o udělení předchozího souhlasu s nabytím každého z jednotlivých darů dle přílohy č. 1 a č. 5. předloženého materiálu do vlastnictví Zoologické zahrady Ostrava, příspěvková organizace se sídlem Michálkovická 197, 710 00 Slezská Ostrava,          IČ 00373249
2)
ukládá
 
náměstkovi primátora Ing. Daliboru Madejovi
vystavit za zřizovatele předchozí souhlas zřizovatele k darovacím smlouvám dle bodu 1)
 


Vyřizuje:
 
Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí
 
Termín:  31.05.2012
 
	
 
RM_M 18. Návrh na uzavření Dodatku č.9 ke Smlouvě č.01482/2002/MIS o spolupr. GISMO mezi statutárním městem Ostrava a správcem inž. sítí ve vztahu ke GISMO: Dalkia Česká republika, a.s., 28. října 3337/7, 709 74 Ostrava, IČ:45193410
Usnesení číslo: 4390/RM1014/58

(zn.předkl.)
83
Rada města
 
1)
rozhodla
 

o uzavření Dodatku č.9 ke Smlouvě č.01482/2002/MIS o spolupr. GISMO mezi statutárním městem Ostrava a správcem inž. sítí ve vztahu ke GISMO: Dalkia Česká republika, a.s., 28. října  3337/7,   709 74 Ostrava, IČ:45193410, v rozsahu dle přílohy č.1 předloženého materiálu

 
	
 
RM_M 19. Návrh na uzavření Dodatku č.2 ke Smlouvě č. 1920/2010/IT ze dne 17.6.2010 o spolupráci GISMO mezi statutárním městem Ostrava a správcem inž. sítí ve vztahu ke GISMO: Ostravské komunikace, a.s., Novoveská 25/1266, 709 00 Ostrava, IČ:2539 6544
Usnesení číslo: 4391/RM1014/58

(zn.předkl.)
83
Rada města
 
1)
rozhodla
 
o uzavření Dodatku č.2 ke Smlouvě č. 1920/2010/IT ze dne 17.6.2010 o spolupráci GISMO mezi statutárním městem Ostrava a správcem inž. sítí ve vztahu ke GISMO: Ostravské komunikace, a.s., Novoveská 25/1266, 709 00 Ostrava, IČ:2539 6544 v rozsahu dle přílohy č.1 předloženého materiálu
 
	
 
RM_M 20. Návrh na uzavření Dodatku č.8 ke Smlouvě č.0863/2004/MIS o spolupráci GISMO mezi statutárním městem Ostrava a správcem inž. sítí ve vztahu ke GISMO: ČEZ Energetické služby, s.r.o., Výstavní 1144/103, 706 02 Ostrava-Vítkovice, IČ: 27804721
Usnesení číslo: 4392/RM1014/58

(zn.předkl.)
83
Rada města
 
1)
rozhodla
 
o uzavření Dodatku č.8 ke Smlouvě č.0863/2004/MIS o spolupráci při realizaci a využívání GISMO mezi statutárním městem Ostrava a tímto správcem inženýrských sítí ve vztahu ke GISMO: ČEZ Energetické služby, s.r.o., Výstavní 1144/103, 706 02 Ostrava-Vítkovice, IČ: 27804721, v rozsahu dle přílohy č.1 předloženého materiálu
 
	
 
RM_VZ 2. Návrh na změnu bodu 4) usnesení rady města č. 3923/RM1014/52 ze dne 20.03.2012
Usnesení číslo: 4393/RM1014/58

(zn.předkl.)
83
k usnesení č. 3923/RM1014/52
 
Rada města
 
1)
mění
 
text bodu 4) svého usnesení č. 3923/RM1014/53 ze dne 20.03.2012, kterým jmenovala hodnotící komisi a komisi pro posouzení kvalifikace, takto:
text v odstavci členové: “3. Bc. Vladan Lipka - OVANET a.s.”
se nahrazuje textem     “3. Ing. Martin Rubina - OVANET a.s.”
a
text v odstavci náhradníci: “3. Ing. Martin Rubina - OVANET a.s.”
se nahrazuje textem     “3. Ing. Daniela Reková - OVA!!!CLOUD.net a.s.”
 
	
 
RM_M 5. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby “Revitalizace přednádražního prostoru Svinov, II. etapa a Rekonstrukce kanalizace na ul. Peterkova”
Usnesení číslo: 4394/RM1014/58

(zn.předkl.)
38
k usnesení č. 12078/RM0610/143
k usnesení č. 3439/RM1014/45
 
Rada města
 
1)
rozhodla
 
o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o realizaci stavby “Revitalizace přednádražního prostoru Svinov, II. etapa a Rekonstrukce kanalizace                 ul. Peterkova”, v rozsahu dle návrhu, viz příloha č. 1 předloženého materiálu, se sdružením firem:
IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno, IČ: 25322257
a
SDS EXMOST spol. s.r.o., Údolní 413/66, 602 00 Brno, IČ: 49454501
objednatelem je spolu se statutárním městem Ostrava i Moravskoslezský kraj se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ: 70890692
 
	
 
RM_M 63. Smlouva o právu provést stavbu mezi statutárním městem Ostrava a Dopravním podnikem Ostrava a.s. v rámci projektu „Tramvajová zastávka Karolina“
Usnesení číslo: 4395/RM1014/58

(zn.předkl.)
38
Rada města
 
1)
rozhodla
 

o uzavření smlouvy o právu provést stavbu v rámci projektu „Tramvajová zastávka Karolina“ mezi statutárním městem Ostrava a Dopravním podnikem Ostrava a.s., se sídlem: Ostrava – Moravská Ostrava, Poděbradova 494/2, PSČ 701 71, IČ: 61974757, dle přílohy č.1 předloženého materiálu

 
	
 
RM_M 11. Zpráva č. 3 o plnění Smlouvy o poskytování informací při realizaci stavby: “Rekonstrukce městského stadiónu Vítkovice” za období 1.-.3.2012
Usnesení číslo: 4396/RM1014/58

(zn.předkl.)
05
Rada města
 
1)
bere na vědomí
 
zprávu č. 3 o plnění Smlouvy o poskytování informací při realizaci stavby Rekonstrukce městského stadiónu Vítkovice ke dni 31.3.32012, vyplývající z předmětu plnění výše uvedené smlouvy, uzavřené 10.8.2011 mezi statutárním městem Ostrava, společností CITY INVEST OSTRAVA spol. s r.o. a společností VÍTKOVIVE ARÉNA, a.s.
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
 
	
 
RM_M 15. Návrh na uzavření “Smluv o zřízení věcného břemene” v souvislosti s realizací staveb odboru investičního, zahrnutých v kapitálovém rozpočtu statutárního města Ostravy
Usnesení číslo: 4397/RM1014/58

(zn.předkl.)
05
Rada města
 
1)
rozhodla
 
o uzavření “Smlouvy o zřízení věcného břemene”  v souvislosti se stavbou “Průmyslová zóna Mošnov - vnitřní sítě, SO 07.2.2 Komunikace v průmyslové zóně”mezi povinným:
Moravskoslezský kraj
se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
IČ: 70890692 
a
oprávněným:
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
IČ: 00845451
jejímž předmětem bude zřízení věcného břemene na pozemcích p.p.č. 1340/45, p.p.č. 1366/5, p.p.č. 1469/1, p.p.č. 1470/1 a  p.p.č. 1473/3 v k.ú. Mošnov, obec Mošnov a na pozemcích p.p.č. 1557/2, p.p.č. 1557/3, p.p.č. 1558/1 a p.p.č. 1558/2 v k.ú. Sedlnice, obec Sedlnice dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
2)
rozhodla
 
o uzavření “Smlouvy o zřízení věcného břemene”  v souvislosti se stavbou “Průmyslová zóna Mošnov - vnitřní sítě, SO 11 Přeložka Albrechtičského potoka” mezi povinným:
Moravskoslezský kraj
se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
IČ: 70890692 
a
oprávněným:
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
IČ: 00845451
jejímž předmětem bude zřízení věcného břemene na  pozemcích p.p.č. 1471/1, p.p.č. 1471/4 a p.p.č. 1471/5 v k.ú. Mošnov, obec Mošnov a na pozemcích p.p.č. 1559/1, p.p.č. 1559/2, p.p.č. 1559/3 a p.p.č. 1559/6 v k.ú. Sedlnice, obec Sedlnice dle přílohy č. 2 předloženého materiálu .
 
	
 
RM_M 21. Návrh na uzavření smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení v souvislosti s přípravou stavby “ZŠ Kosmonautů - rekonstrukce školního hřiště”.
Usnesení číslo: 4398/RM1014/58

(zn.předkl.)
05
Rada města
 
1)
rozhodla
 
o uzavření smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení NTL plynovodu - přípojky DN 70 ( ID 1795810 ) č.151688 v rámci přípravy stavby “ZŠ Kosmonautů - rekonstrukce školního hřiště” se společností SMP Net,s.r.o., se sídlem Hornopolní 3314/38, PSČ 702 72, Ostrava, IČ: 27768961 dle přílohy č.1 předloženého materiálu.
 
	
 
RM_M 32. Návrh na uzavření Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 03.32/10 (ev.č. nájemce 2642/2010/OI) v souvislosti se stavbou “Odvedení průmyslových vod z průmyslové zóny Paskov” 
Usnesení číslo: 4399/RM1014/58

(zn.předkl.)
05
Rada města
 
1)
rozhodla
 
o uzavření Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 03.32/10 ze dne 27.10.2010, ev.č. nájemce 2642/2010/OI, mezi pronajímatelem:
Povodí Odry, státní podnik
se sídlem  Ostrava, Moravská Ostrava, Varenská 49, PSČ 701 26
IČ: 70890021
a  
nájemcem:  
statutárním městem Ostrava  
Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava  
IČ: 00845451  
kterým se mění čl. III. Nájemné dle přílohy č. 2 předloženého materiálu.
 
	
 
RM_M 64. Návrh na uzavření Dodatku č.2 ke Smlouvě o dílo č. 2234/2011/OI/LPO na rozšíření předmětu smlouvy v rámci realizace stavby “Revitalizace areálu bývalých kasáren Hranečník - SO 04 Správa areálu, školení a výcvik IZS”
Usnesení číslo: 4400/RM1014/58

(zn.předkl.)
05
k usnesení č. 2894/RM1014/38
k usnesení č. 2042/RM1014/27
 
Rada města
 
1)
rozhodla
 
o uzavření Dodatku č.2 ke Smlouvě o dílo č. 2234/2011/OI/LPO, kterým se v rámci realizace stavby 8145 “Revitalizace areálu bývalých kasáren Hranečník - SO 04 Správa areálu, školení a výcvik IZS” rozšiřuje se předmět smlouvy o vícepráce a snižuje o méněpráce se zhotovitelem:
OSTRAVSKÉ STAVBY a.s.
se sídlem Karolíny Světlé 958/11, 702 00  Ostrava-Přívoz
IČ: 64610225
dle přílohy č.3 předloženého materiálu
 
	
 
RM_M 75. Návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2404/2011/OI/LPO ze dne 19.9.2011 na realizaci stavby “Zpevněné plochy u MŠ Polanka nad Odrou”.
Usnesení číslo: 4401/RM1014/58

(zn.předkl.)
05
Rada města
 
1)
rozhodla
 

o uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2404/2011/OI/LPO ze dne 19.9.2011 mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. č. 8, 729 30 Ostrava, IČ: 00845451 a společností STRABAG a.s., se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, IČ: 60838744 na realizaci stavby “Zpevněné plochy u MŠ Polanka nad Odrou”, kterým se upravuje předmět smlouvy a cena díla, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.

2)
schvaluje
 
rozpočtové opatření, kterým se
- snižují kapitálové výdaje investičního odboru ORG 3068 Přeložka ul. Moravská, §2212, pol. 6121, o 700 tis.
  Kč
- zvyšují se kapitálové výdaje investičního odboru ORG 3110 Zpevněné plochy u MŠ v Polance nad Odrou, 
  §2219, pol 6121 o 700 tis. Kč
 
Správce rozpočtu: Ludmila Vlčková
3)
ukládá
 
vedoucímu odboru financí a rozpočtu
realizovat schválené rozpočtové opatření
 
Vyřizuje:
Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Termín:  31.05.2012


	
 
RM_VZ 1. Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření “Smlouvy o dílo a smlouvy mandátní” na výkon technického dozoru investora a zajištění funkce koordinátora BOZP při realizaci stavby “Chodníky kolem ul. Ruská”
Usnesení číslo: 4402/RM1014/58

(zn.předkl.)
05
Rada města
 
1)
rozhodla
 
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření “Smlouvy o dílo a smlouvy mandátní” se společností INKOS-OSTRAVA, a.s. se sídlem Havlíčkovo nábřeží 696/22, Ostrava, IČ: 48394637 za účelem výkonu technického dozoru investora a zajištění funkce koordinátora BOZP při realizaci stavby “Chodníky kolem ul. Ruská” za cenu nejvýše přípustnou 280 000,- Kč (bez DPH) dle přílohy č. 1 přiloženého materiálu


RM_VZ 3. Zadání veřejné zakázky “Oprava vodovodu pro komunitní centrum Hulváky”, poř.č. 41/2012
Usnesení číslo: 4403/RM1014/58

(zn.předkl.)
05
Rada města
 
1)
rozhodla
 
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na realizaci stavby “Oprava vodovodu pro komunitní centrum Hulváky” v rozsahu dle předloženého návrhu s uchazečem:
Mxxxxx Hxxxx
s místem podnikání: xxxxxxxxxxx xxxx/xx, xxxx xxx xxxxxxxxxxxx
IČ: 74591657
za cenu nejvýše přípustnou 376.042,71 Kč bez DPH
 
	
 
RM_VZ 4. Zadání veřejné zakázky “Redukční šachta Stará Bělá”, poř. č. 62/2012
Usnesení číslo: 4404/RM1014/58

(zn.předkl.)
05
Rada města
 
1)
rozhodla
 
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na realizaci stavby “Redukční šachta Stará Bělá” v Ostravě - Staré Bělé, a to v rozsahu dle předloženého návrhu se společností:
INGNOVA, s.r.o. 
Sídlo: Bukovanského 686/49, 712 00 Ostrava - Muglinov
IČ: 43965997
za cenu nejvýše přípustnou 909.838,- Kč bez DPH.
 
	
 
RM_VZ 5. Zadání veřejné zakázky “Administrativní budova, vstup a parkoviště ZOO OVA (TDS+BOZP), poř.č. 81/2012
Usnesení číslo: 4405/RM1014/58

(zn.předkl.)
05
Rada města
 
1)
rozhodla
 
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na výkon technického dozoru stavebníka a výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen BOZP), včetně vypracování a průběžné aktualizace Plánu BOZP po dobu realizace stavby “Administrativní budova, vstup a parkoviště pro návštěvníky ZOO Ostrava”, a to v rozsahu dle předloženého návrhu se společností:
INKOS-OSTRAVA, a.s. 
se sídlem: Havlíčkovo nábřeží 696/22, 701 52 Ostrava - Moravská Ostrava
IČ: 48394637
za cenu nejvýše přípustnou  938.000,- Kč bez DPH.
 
	
 
RM_VZ 7. Zadání veřejné zakázky “Ostrava - Stará Bělá, Prodloužení kanalizace v ul. Na Surdíku”, poř. č. 121/2012
Usnesení číslo: 4406/RM1014/58

(zn.předkl.)
05
Rada města
 
1)
rozhodla
 
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na prodloužení kanalizace v ul. Na Surdíku v Ostravě - Staré Bělé, a to v rozsahu dle předloženého návrhu se společností:
VOSTAV MORAVA a.s.
se sídlem: Ostrava - Svinov, Kuršova 468, PSČ 721 00
IČ: 25836129
za cenu nejvýše přípustnou 1.605.773,10 Kč bez DPH
 
	
 
RM_VZ 8. Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření Smlouvy o dílo na zpracování investičního záměru Parkovací dům - Moravská Ostrava
Usnesení číslo: 4407/RM1014/58

(zn.předkl.)
05
Rada města
 
1)
rozhodla
 
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a o uzavření smlouvy o dílo na zpracování investičního záměru Parkovací dům - Moravská Ostrava se zhotovitelem:
PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o., Spartakovců 6014/3, 708 00 Ostrava, IČ: 27787443 

za cenu nejvýše přípustnou 240.000,- Kč bez DPH dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
2)
schvaluje
 
rozpočtové opatření, kterým se:
- snižují kapiálové výdaje na ORJ 230 u akce ORG 8114 Gravitační odvodnění Hrušova
ORG 8114, § 3639, pol. 6121 ÚZ 0       o 288 tis. Kč
- zvyšují se kapitálové výdaje na ORJ 230 u akce ORG 3131 Parkovací dům - Moravská Ostrava
ORG 3131, § 2219, pol. 6121., ÚZ 0     o 288 tis. Kč
3)
ukládá
 

vedoucímu odboru financí a rozpočtu realizovat schválené rozpočtové opatření

 
Vyřizuje:
 
Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
 
Termín:  30.05.2012
 
	
 
RM_VZ 10. Zadání veřejné zakázky “SVČ Ostrčilova - rekonstrukce tělocvičny”, poř. č. 117/2012
Usnesení číslo: 4408/RM1014/58

(zn.předkl.)
5
k usnesení č. 4031/RM1014/53
 
Rada města
 
1)
rozhodla
 
na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek o pořadí nabídek dle přílohy č. 2 předloženého materiálu a o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy na realizaci stavby “Středisko volného času ul. Ostrčilova - rekonstrukce tělocvičny” v rozsahu dle předloženého návrhu s uchazečem, který předložil svou nabídku pod poř. č. 1:


OSA - INVEST s.r.o.
se sídlem: Ostrava - Slezská Ostrava, Masného 1035/6, PSČ 710 00
IČ: 62300652
za cenu nejvýše přípustnou 6.541.684,- Kč bez DPH
 
 
	
 
RM_VZ 11. Zadání veřejné zakázky “Demolice objektu č.p. 221 v Hrušově”, poř.č. 126/2012
Usnesení číslo: 4409/RM1014/58

(zn.předkl.)
05
Rada města
 
1)
rozhodla
 
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na odstranění objektu č.p. 221 na pozemkové parcele č. 186 a 187 v k.ú. Hrušov, obec Ostrava v rozsahu dle předloženého návrhu s uchazečem:
Axxxxxx Hxxxxx
s místem podnikání: Tolstého 1809/12, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
IČ: 10634541
za cenu nejvýše přípustnou 1.406.956,- Kč bez DPH
 
	
 
RM_VZ 12. Zadání veřejné zakázky “Komunitní centrum Ostrava - volný interiér, II.”, poř. č. 2/2012
Usnesení číslo: 4410/RM1014/58

(zn.předkl.)
5
k usnesení č. 3388/RM1014/44
 
Rada města
 
1)
rozhodla
 
na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek o pořadí nabídek dle přílohy č. 2 tohoto materiálu a o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy na dodávku volného interiéru pro novostavbu Komunitního centra Ostrava v Ostravě - Mariánských Horách a Hulvákách s uchazečem, který předložil svou nabídku pod poř. č. 6:

ZK Design a.s.
se sídlem: Osvoboditelů 355, 747 64 Velká Polom
IČ: 25864068
za cenu nejvýše přípustnou 3.737.467,- Kč bez DPH
 
	
 
RM_VZ 13. Veřejná zakázka “Multifunkční budova III, IV - VTP Ostrava (TDS, BOZP)”, poř.č.134/2012
Usnesení číslo: 4411/RM1014/58

(zn.předkl.)
05
Rada města
 
1)
rozhodla
 
vyzvat k podání nabídek dodavatele ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na výkon technického dozoru stavebníka a výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, včetně vypracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v rámci realizace stavby “Multifunkční budova III, IV Vědeckotechnologického parku Ostrava” v k.ú.Pustkovec, obec Ostrava, v rozsahu dle předloženého návrhu
2)
jmenuje
 
komisi pro otevírání obálek ve složení
členové:
1. Ing. et Ing. Jiří Srba                - náměstek primátora
2. Ing. Eva Seborská                   - odbor legislativní a právní
3. Mgr. Eva Balonová                  - odbor legislativní a právní
4. Ing. Dalibor Kanclíř                  - odbor investiční
náhradníci:
1. Bc. Aleš Boháč                     - náměstek primátora
2. Ing.Tomáš Smolík                  - odbor legislativní a právní
3. JUDr. Josef Kadlec                - odbor legislativní a právní
4. Ing. Bohuslav Gembík            - odbor investiční
3)
jmenuje
 
hodnotící komisi a komisi pro posouzení kvalifikace ve složení
členové:
1. Ing. et Ing. Jiří Srba          - náměstek primátora
2. Ing. Tomáš Petřík             - náměstek primátora
3. Ing. Václav Palička           - odbor ekonomického rozvoje
4. Ing. Dalibor Kanclíř           - odbor investiční
5. Mgr. Renata Kolková        - odbor legislativní a právní
náhradníci:
1. Bc. Aleš Boháč                - náměstek primátora
2. Ing. Dalibor Madej             - náměstek primátora   
3. Mgr. Jiří Hudec                 - odbor ekonomického rozvoje
4. Ing. Bohuslav Gembík       - odbor investiční
5. Ing. Eva Seborská            - odbor legislativní a právní
4)
schvaluje
 
účast zástupce CzechInvestu - Agentury pro podporu podnikání a investic jako pozorovatele (bez práva hlasu) na jednání hodnotící komise k veřejné zakázce pod označením “Multifunkční budova III, IV - VTP Ostrava (TDS, BOZP)”, poř.č.134/2012
5)
ukládá
 

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

 
Vyřizuje:
 
Mgr. Renata Kolková, vedoucí odboru legislativního a právního
 
Termín:  31.07.2012
 
 
6)
zmocňuje
 

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

 
Vyřizuje:
 
Mgr. Renata Kolková, vedoucí odboru legislativního a právního
 
Termín:  31.07.2012
 
 
	
 
RM_VZ 14. Veřejná zakázka “ Poskytování energetických služeb metodou EPC ve vybraných objektech města Ostrava “, poř.č. 95/2012
Usnesení číslo: 4412/RM1014/58

(zn.předkl.)
05
Rada města
 
1)
schvaluje
 
zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Poskytování energetických služeb metodou EPC ve vybraných objektech města Ostrava“ zpracovanou společností SEVEN, středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
2)
rozhodla
 
vyzvat k podání nabídky uchazeče o veřejnou zakázku „ Poskytování energetických služeb metodou EPC ve vybraných objektech města Ostrava “ uvedené v příloze č.2 tohoto materiálu k podání nabídky v zadávacím řízení podle § 22 zákona, formou jednacího řízení s uveřejněním, podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a za podmínek obsažených v přiložené zadávací dokumentaci dokumentaci dle bodu 1) tohoto usnesení.
3)
rozhodla
 
v souladu s mandátní smlouvou č. 0169/2012/OI na výkon zadavatelské činnosti uzavřenou na základě usnesení Rady města č. 3568/RM1014/47 ze dne 7.2.2012, aby společnost SEVEN, středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. provedla jménem statutárního města Ostrava úkony zadavatelské činnosti podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vztahujících se k veřejné zakázce „Poskytování energetických služeb metodou EPC ve vybraných objektech města Ostrava“ dle podmínek stanovených v  zadávací dokumentaci dle bodu 1) tohoto usnesení
 
	
 
RM_VZ 16. Zadání veřejné zakázky “Cyklostezka Hornopolní x Varenská, Hollarova (PD, IČ), poř. č. 104/2012
Usnesení číslo: 4413/RM1014/58

(zn.předkl.)
05
Rada města
 
1)
schvaluje
 

rozpočtové opatření, kterým se :
- snižují kapitálové výdaje ORG 3601 Cyklistické stezky - nespecifikované,
  § 2219, pol. 6121                                               o 552 000,- Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORG 3126 Cyklostezka Hornopolní x Varenská, Hollarova,
  § 2219, pol. 6121                                               o 552 000,-Kč

2)
rozhodla
 
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, včetně výkonu inženýrské činnosti pro akci “Cyklostezka Hornopolní x Varenská, Hollarova v k.ú. Moravská Ostrava, a to v rozsahu dle předloženého návrhu se společností:


OSA projekt s.r.o.
se sídlem: Kafkova 1133/10, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
IČ: 47155337
za cenu nejvýše přípustnou 460.000 Kč bez DPH.
3)
ukládá
 

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

 
Vyřizuje:
 
Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
 
Termín:  31.05.2012
 
	
 
RM_VZ 17. Zadání veřejné zakázky “Nasvětlení přechodů Výškovická”, poř. č. 54/2012
Usnesení číslo: 4414/RM1014/58

(zn.předkl.)
05
Rada města
 
1)
schvaluje
 
rozpočtové opatření, kterým se:
- sníží kapitálové výdaje investičního odboru
org. 4257, § 3631, pol. 6121, ÚZ 00, ORJ 230...........o 932 tis. Kč
- zvýší kapitálové výdaje na nově zřízenou akci:
org. 4264, § 3631, pol. 6121, ÚZ 00, ORJ 230...........o 932 tis. Kč
2)
rozhodla
 
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na realizaci stavby “Doplnění nasvětlení přechodů Výškovická” v městském obvodu Ostrava - Jih s dodavatelem:
Ostravské komunikace, a.s.
Sídlo: Novoveská 1266/25, Ostrava - Mariánské Hory
IČ: 25396544
za cenu nejvýše přípustnou  714.877,- Kč bez DPH
 
3)
ukládá
 

vedoucími odboru financí a rozpočtu
realizovat schválené rozpočtové opatření

 
Vyřizuje:
 
Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
 
Termín:  31.05.2012
 
	
 
RM_M 30. Návrh na souhlas s umístěním stavby na pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy
Usnesení číslo: 4415/RM1014/58

(zn.předkl.)
08
Rada města
 
1)
souhlasí
 
se  vstupem a provedením stavby - “Parkovací stání ul. Žilinská v Ostravě-Porubě” na pozemku parc. č. 2083 - ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava
pro žadatele: Statutární město Ostrava - městský obvod Poruba
 
	
 
RM_M 35. Návrh na souhlas s umístěním stavebních objektů do pozemků ve vlastnictví SMO v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, pro Zoologická zahrada Ostrava, příspěvková organizace
Usnesení číslo: 4416/RM1014/58

(zn.předkl.)
08
Rada města
 
1)
souhlasí
 
pro územní řízení
s umístěním stavebních objektů do částí pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostravy:
- SO 01 - Příprava území
- SO 02 - Venkovní bazény
- SO 02.1 - Bazén tuleňů
- SO 02.2 - Bazén tučňáků
- SO 03 - Budova technického zázemí
- SO 04 - Vyhlídka
- SO 05 - Architektonické prvky expozice
- SO 06 - Venkovní voliéra
- SO 07 - Přípojka dešťové kanalizace
- SO 08 - Přípojka splaškové kanalizace
- SO 09 - Přípojka vody
- SO 10 - Přípojka užitkové vody
- SO 11 - Přípojka elektro a přeložky stáv. přípojek
- SO 12 - Přípojka slaboproudu
- SO 13 - Elektrické ohradníky
- SO 14 - Cesty a zpevněné plochy
- SO 15 - Přípojka plynu
- SO 16 - Přípojka tepla ze solárního zdroje
- SO 17 - Úprava střechy malých šelem pro solární zdroj
- SO 18 - Přístřešek s kolektrory
- SO 19 - Havarijní odvodnění
- SO 20 - Propojení tepelných zdrojů
- SO 21 - Venkovní osvětlení
- SO 22 - Terénní a zahradní úpravy
do pozemků
parc. č. 5277/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace,
parc. č. 5279/1 - ostatní plocha, jiná plocha,
parc. č. 5279/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace,
parc. č. 5279/9 - zastavěná plocha a nádvoří,
parc. č. 5279/10 - zastavěná plocha a nádvoří,
parc. č. 5310 - ostatní plocha, ostatní komunikace,
parc. č. 5324/1 - ostatní plocha, zeleň,
parc. č. 5326 - zastavěná plocha a nádvoří,
parc. č. 5327 - ostatní plocha, jiná plocha,
parc. č. 5328/1 - ostatní plocha, zeleň,
parc. č. 5328/2 - ostatní plocha, jiná plocha,
parc. č. 5328/3 - zastavěná plocha a nádvoří,
parc. č. 5329 - zastavěná plocha a nádvoří,
parc. č. 5330/1 - ostatní plocha, jiná plocha,
parc. č. 5330/3 - zastavěná plocha a nádvoří,
parc. č. 5336/1 - ostatní plocha, manipulační plocha,
parc. č. 5336/2 - ostatní plocha, manipulační plocha,
v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava,
pro investora:
Zoologická zahrada Ostrava, příspěvková organizace
se sídlem Michálkovická 197, 710 00 Ostrava
IČ 00373249 
v rámci stavby “Expozice tuleňů a tučňáků v Zoo Ostrava”
 
	
 
RM_M 36. Návrh na souhlas s umístěním kabelového vedení VN a NN a uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s.
Usnesení číslo: 4417/RM1014/58

(zn.předkl.)
08
Rada města
 
1)
souhlasí
 
s umístěním podzemního kabelového vedení 2x VN 22 kV do pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostravy:
p.p.č. 971/4 - ostatní plocha, jiná plocha,
p.p.č. 971/15 - ostatní plocha, jiná plocha 
v k.ú. Přívoz, obec Ostrava, pro:
ČEZ Distribuce, a.s.
se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02
IČ 247 29 035
v rámci stavby “Ostrava, Slovenská, EBG PLASTIC, VNk, RVN” 
2)
rozhodla
 
na straně budoucího povinného uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle přílohy č.3 předloženého materiálu, k pozemkům  ve vlastnictví statutárního města Ostravy:
p.p.č. 971/4 - ostatní plocha, jiná plocha,
p.p.č. 971/15 - ostatní plocha, jiná plocha
v k.ú. Přívoz, obec Ostrava,
budoucí věcné břemeno je vyznačeno pro účely smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene v situačním snímku a jeho rozsah bude ve smlouvě o zřízení věcného břemene vymezen geometrickým plánem, ve prospěch budoucího oprávněného:
ČEZ Distribuce, a.s.
se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02
IČ 247 29 035
za účelem zřízení a provozování podzemního kabelového vedení 2x VN 22 kV  na dobu neurčitou za dohodnutou jednorázovou úplatu ve výši 400,- Kč za každý i započatý metr délky za každé podzemní kabelové vedení VN 22 kV + DPH v zákonné výši, nejméně však 1500,- Kč + DPH v zákonné výši za každé podzemní kabelové vedení VN 22 kV dle zásad schválených usnesením RM č. 7076/91 ze dne 24.3.2009  

3)
souhlasí
 
s umístěním podzemního kabelového vedení NN do pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy:
parc.č. 1727/52 - ostatní plocha, ostatní komunikace 
v k.ú. Poruba, obec Ostrava, pro:
ČEZ Distribuce, a.s.
se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02
IČ 247 29 035
v rámci stavby “Ostrava, 1739/124 Pfleger, NNk” 
4)
rozhodla
 
na straně budoucího povinného uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle přílohy č.6 předloženého materiálu, k pozemku  ve vlastnictví statutárního města Ostravy:
parc.č. 1727/52 - ostatní plocha, ostatní komunikace
v k.ú. Poruba, obec Ostrava,
budoucí věcné břemeno je vyznačeno pro účely smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene v situačním snímku a jeho rozsah bude ve smlouvě o zřízení věcného břemene vymezen geometrickým plánem, ve prospěch budoucího oprávněného:
ČEZ Distribuce, a.s.
se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02
IČ 247 29 035
za účelem zřízení a provozování podzemního kabelového vedení NN  na dobu neurčitou za dohodnutou jednorázovou úplatu ve výši 400,- Kč za každý i započatý metr délky podzemního kabelového vedení NN + DPH v zákonné výši, nejméně však 1500,- Kč + DPH v zákonné výši dle zásad schválených usnesením RM č. 7076/91 ze dne 24.3.2009  
   
 
	
 


RM_M 37. Návrh na souhlas s umístěním podzemní elektrické přípojky VN a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 
Usnesení číslo: 4418/RM1014/58

(zn.předkl.)
08
Rada města
 
1)
souhlasí
 
s umístěním  a provedením stavby podzemní elektrické přípojky 2x VN pro účely územního řízení a ohlášení stavby do pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 
p.p.č. 1005/1 - ostatní plocha, silnice
p.p.č. 1005/7 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p.p.č. 1005/12 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p.p.č. 1005/13 – ostatní plocha, jiná plocha, 
p.p.č. 1005/14 – ostatní plocha, silnice, 
p.p.č. 1005/18 – ostatní plocha, jiná plocha,
v k.ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava
a p.p.č. 3000/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace
v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, pro:
ČEZ Distribuce, a.s.
se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02
IČ 247 29 035
v rámci stavby “Ostrava, kabely VN 22 kV stadión Vítkovice/Ostrava, Závodní, Ridera, VNk, RVN” 
 
 
2)
rozhodla
 
na straně budoucího povinného uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle přílohy č.3 předloženého materiálu, k pozemkům  ve vlastnictví statutárního města Ostravy:
p.p.č. 1005/1 – ostatní plocha, silnice, 
p.p.č. 1005/7 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p.p.č. 1005/12 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p.p.č. 1005/13 – ostatní plocha, jiná plocha, 
p.p.č. 1005/14 – ostatní plocha, silnice, 
p.p.č. 1005/18 – ostatní plocha, jiná plocha,
v k.ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava
a p.p.č. 3000/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace
v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava,  



 budoucí věcné břemeno je vyznačeno pro účely smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene v situačním snímku a jeho rozsah bude ve smlouvě o zřízení věcného břemene vymezen geometrickým plánem, ve prospěch budoucího oprávněného:
ČEZ Distribuce, a.s.
se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02
IČ 247 29 035
za účelem zřízení a provozování podzemní elektrické přípojky 2x VN  na dobu neurčitou za dohodnutou jednorázovou úplatu:
-    ve výši 400,- Kč za každý i započatý metr délky podzemní elektrické přípojky VN 22 kV + DPH v zákonné výši v částech pozemků  p.p.č. 1005/1 – ostatní plocha, silnice, p.p.č. 1005/7 – ostatní plocha, ostatní komunikace,  p.p.č. 1005/12 – ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 1005/13 – ostatní plocha, jiná plocha, p.p.č. 1005/14 – ostatní plocha, silnice, p.p.č. 1005/18 – ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, nejméně však 1500,- Kč + DPH v zákonné výši
-    ve výši 700,- Kč za každý i započatý metr délky podzemní elektrické přípojky VN 22 kV + DPH v zákonné výši v části pozemku  p.p.č. 3000/6 – ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, nejméně však 1500,- Kč + DPH v zákonné výši

dle zásad schválených usnesením RM č. 7076/91 ze dne 24.3.2009  
 
	
 
RM_M 38. Návrh na zřízení věcného břemene a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s oprávněným Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
Usnesení číslo: 4419/RM1014/58

(zn.předkl.)
08
Rada města
 
1)
rozhodla
 
na straně povinného z věcného břemene zřídit věcné břemeno a uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene dle přílohy č. 2 předloženého materiálu k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy:
- p.p.č. 802/2 – orná půda,
- p.p.č. 813/15 – ostatní plocha, ostatní komunikace,
- p.p.č. 813/18 – ostatní plocha, jiná plocha,
- p.p.č. 813/19 - ostatní plocha, jiná plocha,
- p.p.č. 813/27 - ostatní plocha, jiná plocha,
- p.p.č. 813/28 - ostatní plocha, jiná plocha,
- p.p.č. 813/30- ostatní plocha, jiná plocha,
- p.p.č. 813/45 - ostatní plocha, jiná plocha,
- p.p.č. 813/46 - ostatní plocha, jiná plocha,
- p.p.č. 813/52 - ostatní plocha, ostatní komunikace,
- p.p.č. 813/55 - ostatní plocha, jiná plocha,
- p.p.č. 813/56 - ostatní plocha, jiná plocha,
- p.p.č. 822/73 - ostatní plocha, jiná plocha,
- p.p.č. 822/83 - ostatní plocha, ostatní komunikace,
- p.p.č. 1276/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace,
- p.p.č. 1276/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace,
- p.p.č. 1309/1 – orná půda,
- p.p.č. 1309/4 – orná půda,
- p.p.č. 1309/5 – orná půda,
- p.p.č. 1333 – trvalý travní porost,
- p.p.č. 1335/1 - trvalý travní porost,
- p.p.č. 1338/1 - trvalý travní porost,
- p.p.č. 1338/3 - trvalý travní porost,
- p.p.č. 1338/8 - ostatní plocha, ostatní komunikace,
- p.p.č. 1338/9 – trvalý travní porost,
- p.p.č. 1338/10 – ostatní plocha, ostatní komunikace,
- p.p.č. 1339/2 – orná půda,
- p.p.č. 1339/5 – orná půda,
- p.p.č. 1339/6 – orná půda,
- p.p.č. 1339/15 – orná půda,
- p.p.č. 1340/33 – ostatní plocha, jiná plocha,
- p.p.č. 1340/35 - ostatní plocha, ostatní komunikace,
- p.p.č. 1465/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace,
- p.p.č. 1465/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace,
- p.p.č. 1466/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace,
- p.p.č. 1466/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace,
- p.p.č. 1467/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace,
- p.p.č. 1467/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace,
- p.p.č. 1467/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace,
- p.p.č. 1467/10 - ostatní plocha, ostatní komunikace,
- p.p.č. 1468/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace,
- p.p.č. 1468/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace,
- p.p.č. 1468/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace,
- p.p.č. 1468/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace,
- p.p.č. 1468/10 - ostatní plocha, ostatní komunikace,
pozemky ve zjednodušené evidenci – parcely původ Pozemkový katastr (PK), původní k.ú. Sedlnice
- parc.č. 574/3 díl 2,
- parc.č. 574/4,
- parc.č. 575/1,
- parc.č. 578 díl 2,
- parc.č. 578 díl 3,
- parc.č. 595 díl 1,
- parc.č. 595 díl 2,
- parc.č. 595 díl 3,
- parc.č. 596,
- parc.č. 654,


- parc.č. 655,
- parc.č. 670,
pozemky ve zjednodušené evidenci – parcely původ Pozemkový katastr (PK), původní k.ú. Skotnice
- parc.č. 825/2, díl 2,
- parc.č. 826/1, díl 1,
- parc.č. 826/2, díl 1,
- parc.č. 827/2,
- parc.č. 828,
- parc.č. 829,
- parc.č. 1211,
pozemky ve zjednodušené evidenci – parcely původ Přídělový plán nebo jiný podklad (GP)
- parc.č. 797/4,
- parc.č. 797/7,
- parc.č. 798/1,
- parc.č. 798/4, díl 1,
- parc.č. 798/6,
- parc.č. 798/7, díl 1,
- parc.č. 801/2,
- parc.č. 801/3,
- parc.č. 801/4,
- parc.č. 801/5,
- parc.č. 801/6,
- parc.č. 802/1, díl 2,
- parc.č. 806/1, díl 1,
- parc.č. 806/1, díl 2,
- parc.č. 806/2,
- parc.č. 806/6, díl 1,
- parc.č. 806/6, díl 2,
- parc.č. 807/1, díl 1,
- parc.č. 1171,
- parc.č. 1172/1,
- parc.č. 1172/2,
- parc.č. 1172/3,
- parc.č. 1172/4,
- parc.č. 1172/5,
všechny v k. ú. Mošnov, obec Mošnov, pro oprávněného:
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
se sídlem Ostrava, 28. října 169, PSČ 709 45
IČ 451 93 665,
za účelem uložení a provozování vodovodu v uvedených pozemcích v rozsahu daném geometrickým plánem č. 590-215/2011 ze dne 12.9.2011, na dobu neurčitou a za dohodnutou jednorázovou úplatu v celkové výši 88,-Kč + DPH v zákonné výši tj. 1,-Kč + DPH v zákonné výši za zatížení každého jednotlivého pozemku, za podmínky udělení souhlasu Správce programu, a to Ministerstva průmyslu a obchodu ČR
 
	
 
RM_M 39. Návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s povinným Ostravskou univerzitou v Ostravě
Usnesení číslo: 4420/RM1014/58

(zn.předkl.)
08
k usnesení č. 4258/RM1014/56 ze dne 17.4.2012
k usnesení č. 1011/ZM1014/16 ze dne 25.4.2012
 
Rada města
 
1)
rozhodla
 
na straně oprávněného uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene dle přílohy č. 2 předloženého materiálu k pozemkům:
- p. p. č. 460/46 – ostatní plocha, ostatní komunikace,
- p. p. č. 472/7 – ostatní plocha, zeleň,
- p. p. č. 472/10 – ostatní plocha, zeleň,
- p. p. č. 472/11 - ostatní plocha, zeleň,
všechny v k. ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, za podmínky, že se jejich vlastníkem na základě darovací smlouvy a smlouvy o předkupním právu věcném stane:
Ostravská univerzita v Ostravě
Dvořákova 138/7, 703 01  Ostrava
IČ 61988987,
za účelem uložení a provozování:
- vodovodního řadu v pozemcích p. p. č. 460/46, p. p. č. 472/7, p. p. č. 472/10, všechny v k.ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, v rozsahu daném geometrickým plánem č. 1854-29/2012 ze dne 30.3.2012,
- splaškové kanalizace v pozemcích p. p. č. 460/46, p. p. č. 472/10, p. p. č. 472/11, všechny v k.ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, v rozsahu daném geometrickým plánem č. 1855-29/2012 ze dne 2.4.2012,
- dešťové kanalizace v pozemcích p. p. č. 460/46, p. p. č. 472/10, p. p. č. 472/11, všechny v k.ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, v rozsahu daném geometrickým plánem č. 1856-29/2012 ze dne 2.4.2012,
na dobu neurčitou a bezúplatně
 
	
 
RM_M 40. Návrh koupit pozemek parc.č. 186, ost. plocha, ost. komunikace, k.ú. Nová Bělá, obec Ostrava
Usnesení číslo: 4421/RM1014/58

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

zadat vypracování alternativního znaleckého posudku na stanovení kupní ceny pro účely koupi pozemku parc. č. 186, ost. plocha, ost. komunikace, k.ú. Nová Běla obec Ostrava, od Mgr. Jxxxxx Zxxxxx, rok narození xxxx, bytem xxxxxxx  xxx, xxx xx, xxxxxxxxxxxxxxx

 
	
 
RM_M 41. Návrh koupit nemovitosti v k.ú. Radvanice, obec Ostrava
Usnesení číslo: 4422/RM1014/58

(zn.předkl.)
08
Rada města
 
1)
souhlasí
 
s návrhem koupit nemovitosti v k.ú. Radvanice, obec Ostrava, a to pozemky:
- parc.č. 3/2, ost. plocha, zeleň
- parc.č. 35/3, orná půda
od manželů
- Ixxxxx Dxxxx, rok narození xxxx a Sxxxx Dxxxxxx, rok narození xxxx, oba bytem xxxxxxxx xxx/xxx, xxx xx xxxxxx, xxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 380.000,-Kč
a s návrhem uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
2)
doporučuje
 

zastupitelstvu města si vyhradit rozhodnutí označit pozemky uvedené v bodu 1) tohoto usnesení, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Radvanice a Bartovice dle ust. čl. 8 odst. 2 písm. b) obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 11/2000, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků za podmínky, že nemovitosti 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, jako majetek svěřený městskému obvodu Radvanice a Bartovice dle ust. čl. 8 odst. 2 písm. b) obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 11/2000, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků za podmínky, že nemovitosti uvedené v bodu 1) tohoto usnesení statutární město Ostrava nabude do svého vlastnictví

4)
ukládá
 
náměstkovi primátora Ing. et Ing. Jiřímu Srbovi
předložit návrh dle bodu 1) až 3)  tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí
 
Vyřizuje:
 
Ing. Josef Kavala, vedoucí odboru majetkového
 
Termín:  27.06.2012
 
	
 
RM_M 42. Návrh úplatně nenabýt a bezúplatně nabýt pozemek parc.č. 1964, vodní plocha, k.ú. Bartovice, obec Ostrava
Usnesení číslo: 4423/RM1014/58

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

s návrhem úplatně nabýt pozemek parc.č. 1964, vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené, k.ú. Bartovice, obec Ostrava, od vlastníka Česká republika, příslušnost hospodařit s majetkem státu Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ 69797111, sídlo Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město

 
 
2)
souhlasí
 
s návrhem bezúplatně nabýt pozemek parc.č. 1964, vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené, k.ú. Bartovice, obec Ostrava, od vlastníka Česká republika, příslušnost hospodařit s majetkem státu Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ 69797111, sídlo Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město
a s návrhem na zahájení jednání o uzavření příslušné smlouvy
3)
doporučuje
 

zastupitelstvu města si vyhradit rozhodnutí označit pozemek uvedený v bodu 2) tohoto usnesení, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Radvanice a Bartovice dle ust. čl. 8 odst. 2 písm. b) obecně závazné vyhlášky č. 11/2000, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků za podmínky, že nemovitost uvedenou v bodu 2) tohoto usnesení statutární město Ostrava nabude do svého vlastnictví

4)
doporučuje
 

zastupitelstvu města označit pozemek uvedený v bodu 2) tohoto usnesení, jako majetek svěřený městskému obvodu Radvanice a Bartovice dle ust. čl. 8 odst. 2 písm. b) obecně závazné vyhlášky č. 11/2000, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků za podmínky, že nemovitost uvedenou v bodu 2) tohoto usnesení statutární město Ostrava nabude do svého vlastnictví

5)
ukládá
 
náměstkovi primátora Ing. et Ing. Jiřímu Srbovi
předložit návrh dle bodu 1) až 4) tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí
 
Vyřizuje:
 
Ing. Josef Kavala, vedoucí odboru majetkového
 
Termín:  27.06.2012
 
	
 
RM_M 43. Návrh na záměr města pronajmout část nemovitosti v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava.
Usnesení číslo: 4424/RM1014/58

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

o záměru města pronajmout část pozemku parc.č. 3550/3, ost. plocha - ost. komunikace o výměře 888 m2 v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava,                 (ul. Nádražní) ve vlastnictví statutárního města Ostravy, dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 1 předloženého materiálu,
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit

 
	
 


RM_M 44. Návrh na záměr města pronajmout části pozemků v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava, návrh na záměr města nepronajmout části pozemku v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava
Usnesení číslo: 4425/RM1014/58

(zn.předkl.)
08
Rada města
 
1)
rozhodla
 
o záměru města pronajmout části pozemků v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava, a to:
- parc. č. 2904/11 - trvalý travní porost o výměře 329 m2
- parc. č. 3859/9 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 334 m2,
dle zákresu ve snímku, který je součástí přílohy č. 1 předloženého materiálu a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit
2)
rozhodla
 
a)
že nemá záměr pronajmout část pozemku parc. č. 461/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 16 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, dle zákresu ve snímku, který je součástí přílohy č. 2a) předloženého materiálu
b)
že nemá záměr pronajmout část pozemku parc. č. 461/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 72 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, dle zákresu ve snímku, který je součástí přílohy č. 2b) předloženého materiálu
 
	
 
RM_M 45. Předchozí souhlas s uzavřením “Dodatku č.2” ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor v bytovém domě č.p. 1883 na pozemku parc.č. 940/5, v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava.
Usnesení číslo: 4426/RM1014/58

(zn.předkl.)
08
Rada města
 
1)
vydává
 
pro statutární město Ostrava - Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, se sídlem Prokešovo nám. 8,729 29 Ostrava
předchozí souhlas s uzavřením “Dodatku č. 2” ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor NP-OM-2011-0001 ze dne 14. 3. 2011, ve znění dodatku č. 1 ze dne 9.3. 2012 na nebytový prostor - č. jednotky 1883/901 umístěný v bytovém domě č.p. 1883 na pozemku parc.č. 940/5, zastavěná plocha a  nádvoří v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (Prokešovo náměstí)
se společností
OSTRAVANKA COFEE SHOP s.r.o.
se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Čs. legií 152/8, PSČ 702 00
IČ: 286 00 258
kterým se mění doba nájmu z doby neurčité na dobu určitou, do 31.3. 2022
v souladu s čl. 6, odst. (8) písmena c) bodu 4 Obecně závázné vyhlášky č. 11/2000, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků
2)
pověřuje
 

vedoucího odboru majetkového
odpovědí na žádost statutárního města Ostravy - Městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz,
dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
Termín: 22.5. 2012

 
	
 
RM_M 46. Návrh na udělení souhlasu vlastníka s podnájmem bytu a uzavření podnájemní smlouvy k bytu č. 10, ul. Horní 3030/96, Ostrava-Bělský Les
Usnesení číslo: 4427/RM1014/58

(zn.předkl.)
08
Rada města
 
1)
souhlasí
 
s podnájmem bytu a uzavřením podnájemní smlouvy k bytu č. 10, o velikosti kuchyň a jeden pokoj včetně veškerého příslušenství, ul. Horní 3030/96,                  k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, mezi nájemcem bytu Axxxxxxxxx Mxxxxxxx, t.č. bytem xxxxxxxx xxx/x, xxxxxxxxx a podnájemcem Sxxxxxx Vxxxxx, trvale bytem xxxxxx x, xxxxxxxxxxxxx, a to na dobu neurčitou
 
	
 
RM_M 47. Návrh na uzavření nájemní smlouvy k pozemku parc. č. 2917/8 v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava s Agro Business Moravia, s. r. o.
Usnesení číslo: 4428/RM1014/58

(zn.předkl.)
08
Rada města
 
1)
rozhodla
 
na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu k pozemku parc. č. 2917/8 - trvalý travní porost v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava



s Agro Business Moravia, s. r. o., se sídlem Ostrava, Stará Bělá, Klečkova 121/23, PSČ 724 00, IČ 268 63 634
za účelem obhospodařování trvalého porostu a k sušení sena
za nájemné ve výši 0,10 Kč/m2/rok tj. 1.232,40 Kč ročně
na dobu neurčitou
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
 
	
 
RM_M 48. Návrh na zrušení usnesení č. 2076/RM1014/27 ze dne 26. 7. 2011, Návrh na uzavření nájemních smluv k nemovitostem v k. ú. Přívoz, obec Ostrava s fyzickými osobami
Usnesení číslo: 4429/RM1014/58

(zn.předkl.)
08
Rada města
 
1)
zrušuje
 
bod 1), 2) a 3) svého usnesení č. 2076/RM1014/27 ze dne 26. 7. 2011, kterým rozhodla na straně oprávněného uzavřít smlouvy o zřízení věcného břemene, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
2)
rozhodla
 
a)
na straně nájemce uzavřít nájemní smlouvu k části budovy č.p. 838 na pozemku p. č. st. 812 v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, na které je umístěn výložník se svítidlem, kabelové vedení v ochranných trubkách a rozbočovací krabice ve vlastnictví statutárního města Ostrava
se Sxxxxxxx Vxxxxx, rok narození xxxx, bytem xxxxx xxx/xxx, xxx xx xxxxx
za účelem užívání předmětu nájmu pro účely umístění a provozování veřejného osvětlení
za nájemné ve výši 1.500,- Kč ročně
na dobu neurčitou

b)
na straně nájemce uzavřít dohodu o úhradě za bezesmluvní užívání části budovy č.p. 838 na pozemku p. č. st. 812 v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, na které je umístěn výložník se svítidlem, kabelové vedení v ochranných trubkách a rozbočovací krabice ve vlastnictví statutárního města Ostrava,
dle které za období od 1. 1. 2009 do účinnosti nájemní smlouvy uhradí statutární město Ostrava Sxxxxxx Vxxxxx, rok narození xxxx, bytem xxxxxxxx xxx/xxx, xxx xx xxxxx, za bezesmluvní užívání částku ve výši 1.500,- Kč/rok
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
3)
rozhodla
 
a)
na straně nájemce uzavřít nájemní smlouvu k části budovy č.p. 733 na pozemku p. č. st. 642 v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, na které je umístěn výložník se svítidlem, kabelové vedení v ochranných trubkách a rozbočovací krabice ve vlastnictví statutárního města Ostrava
s Mgr. Kxxxxx Hxxxxxx, rok narození xxxx, bytem xxxxx xxx/xx, xxx xx xxxxxx
za účelem užívání předmětu nájmu pro účely umístění a provozování veřejného osvětlení
za nájemné ve výši 1.500,- Kč ročně
na dobu neurčitou
b)
na straně nájemce uzavřít dohodu o úhradě za bezesmluvní užívání části budovy č.p. 733 na pozemku p. č. st. 642 v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, na které je umístěn výložník se svítidlem, kabelové vedení v ochranných trubkách a rozbočovací krabice ve vlastnictví statutárního města Ostrava,
dle které za období od 1. 1. 2009 do účinnosti nájemní smlouvy uhradí statutární město Otrava Mgr. Kxxxxx Hxxxxxxx, rok narození xxxx, bytem xxxxxxx xxx/xxx, xxx xx xxxxx, za bezesmluvní užívání částku ve výši 1.500,- Kč/rok
dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
4)
rozhodla
 
a)
na straně nájemce uzavřít nájemní smlouvu k části budovy č.p. 427 na pozemku p. č. st. 370 v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, na které je umístěn výložník se svítidlem, kabelové vedení v ochranných trubkách a rozbočovací krabice ve vlastnictví statutárního města Ostrava
s Ing. Hxxxxx Axxxxx, rok nar. xxxx, bytem xxxxxxx xxxx/x, xxxx xx xxxxx a
manželi Sxxxxxx Vxxxxx, rok narození xxxx a Mgr. Jxxxx Vxxxxx, rok narození xxxx, oba bytem xxxxxx xxx/xxx, xxx xx xxxxxx
za účelem užívání předmětu nájmu pro účely umístění a provozování veřejného osvětlení
za nájemné ve výši 1.500,- Kč ročně, a to:
Ing. Hxxxx Axxxx ve výši 875,- Kč ročně a Sxxxxx Vxxxxx a Mgr. Jxxx Vxxxxx ve výši 625,- Kč ročně, dle spoluvlastnického podílu na nemovitosti
na dobu neurčitou
b)
na straně nájemce uzavřít dohodu o úhradě za bezesmluvní užívání části budovy č.p. 427 na pozemu p. č. st. 370 v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, na které je umístěn výložník se svítidlem, kabelové vedení v ochranných trubkách a rozbočovací krabice ve vlastnictví statutárního města Ostrava,
dle které za období od 1. 1. 2009 do účinnosti nájemní smlouvy uhradí statutární město Ostrava Ing. Hxxxx Axxxxxx, rok narození xxxx, bytem xxxxx xxx/x, xxx xx xxxxx a manželům Sxxxxx Vxxxx, rok narození xxxx a Mgr. xxx Vxxxxx, rok narození xxxx, oba bytem xxxxxí xxx/xxx, xxx xx xxxxxx, za bezesmluvní užívání částku ve výši 1.500,- Kč/rok, dle spoluvlastnického podílu na nemovitosti 
dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
 
	
 
RM_M 49. Návrh na směnu pozemků v k. ú. Třebovice ve Slezsku, obec Ostrava a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
Usnesení číslo: 4430/RM1014/58

(zn.předkl.)
08
Rada města
 
1)
souhlasí
 
s návrhem směnit  níže uvedené nemovitosti v k. ú. Třebovice ve Slezsku, obec Ostrava, a to:
 z vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Třebovice:
-   pozemek parc. č. 539/3 ost. plocha, ost. komunikace o výměře 56 m2, který vznikne oddělením části pozemku parc. č. 539 ost. plocha, ost. komunikace
-   pozemek parc. č. 542/7 ost. plocha, neplodná půda o výměře 1098 m2, který  vznikne sloučením 
    - pozemku parc. č. 541 ost.  plocha,  neplodná půda  o výměře 204 m2
    - části pozemku parc. č. 542/1 ost.  plocha,  neplodná půda označené písmenem e, 
    o výměře 894 m2, 
-  pozemek parc. č. 546/3 ost. plocha, ost. komunikace o výměře 97 m2, který vznikne oddělením části pozemku parc. č. 546 ost. plocha, ost. komunikace
a to dle geometrického plánu č. 4458-38/2011 ze dne 6.4.2011, vyhotoveného Jxxxxx Hxxxxxxx za
pozemky ve vlastnictví  Rxxxxxx Sxxxxxxx, rok narození xxxx, bytem xxxx xxx/x, Ostrava - Svinov, PSČ xxx xx:
- pozemek parc. č. 536 ost. plocha, neplodná půda o výměře 140 m2, který vznikne oddělením části původního pozemku parc. č. 536 ost. plocha, neplodná půda
- pozemek parc. č. 537/28 ost. plocha, neplodná půda o výměře 958 m2, který vznikne oddělením části pozemku parc. č. 537/1 ost. plocha, neplodná půda 
- pozemek parc. č. 537/29 ost. plocha, neplodná půda o výměře 152 m2, který vznikne oddělením části pozemku parc. č. 537/1 ost. plocha, neplodná půda
a to dle geometrického plánu č. 4458-38/2011 ze dne 6.4.2011, vyhotoveného Jxxxxx Hxxxxxxx  a s návrhem uzavřít směnnou smlouvu dle přílohy č. 2 tohoto materiálu
2)
rozhodla
 
na straně budoucího oprávněného uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle přílohy č. 3 předloženého materiálu k pozemkům:
- pozemku nově označenému jako pozemek parc.č. 542/7 – ostatní plocha, neplodná půda o výměře 1098 m2, který vznikne sloučením pozemku parc.č. 541 – ostatní plocha, neplodná půda o výměře 204 m2 a části pozemku parc.č. 542/1 – ostatní plocha, neplodná půda o výměře 894 m2, označené písmenem e,
- pozemku nově označenému jako pozemek parc.č. 546/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 97 m2, který vznikne oddělením části pozemku parc.č. 546 – ostatní plocha, ostatní komunikace,
a to vše dle geometrického plánu č. 4458-38/2011 ze dne 6.4.2011,
všechny v k.ú. Třebovice ve Slezsku, obec Ostrava,
s budoucím povinným:
Rxxxxxx Sxxxxxx, rok narození xxxx
bytem xxxx xxx/x, xxxxxxxxxx, PSČ xxxxxx,
za účelem:
- uložení a provozování vodovodního řadu DN 150 a vodovodního řadu DN 80 uložených v pozemku parc.č. 542/7 v k.ú. Třebovice ve Slezsku, obec Ostrava,
- uložení a provozování dvou vodovodních řadů DN 150 a kanalizace uložených v pozemku parc.č. 546/3 v k.ú. Třebovice ve Slezsku, obec Ostrava,
na dobu neurčitou za jednorázovou celkovou úplatu ve výši 100,- Kč
3)
ukládá
 

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

 
Vyřizuje:
 
Ing. Josef Kavala, vedoucí odboru majetkového
 
Termín:  27.06.2012
 
	
 
RM_M 50. Návrh na souhlas s trvalým odnětím plnění funkcí lesa části pozemku v k.ú. Nová Ves u Ostravy, návrh na svěření části pozemku v k.ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava městskému obvodu
Usnesení číslo: 4431/RM1014/58

(zn.předkl.)
08
Rada města
 
1)
souhlasí
 
s trvalým odnětím plnění funkcí lesa pozemku parc.č. 203/4 o výměře 4 899 m2, který vznikne oddělením z  původního pozemku parc.č. 203/3 dle geometrického plánu č. 709-423/2010 ze dne 7.12.2010 vše v k.ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava za podmínky, že náklady s odnětím plnění funkcí lesa ponese žadatel - statutární město Ostrava - městský obvod Nová Ves 
2)
doporučuje
 
zastupitelstvu města
vyhradit si rozhodnutí označit níže uvedený majetek, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Nová Ves dle ust. čl. 8 odst. 2 písm.b) Obecně závazné vyhlášky č. 11/2000, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, a to:
- pozemek parc.č. 203/4 o výměře 4 899 m2, který vznikne z původního pozemku parc.č. 203/3 vše v k.ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava, dle geometrického plánu č. 709-423/2010 ze dne 7.12.2010 za podmínky, že u pozemku parc.č. 203/4 dojde k trvalému odnětí plnění funkcí lesa 
3)
doporučuje
 
zastupitelstvu města
označit majetek uvedený v bodě 2) návrhu tohoto usnesení, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Nová Ves dle ust. čl. 8 odst. 2 písm. b)  Obecně závazné vyhlášky č. 11/2000, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků za podmínky, že u pozemku parc.č. 203/4 dojde k trvalému odnětí plnění funkcí lesa 
4)
ukládá
 
náměstkovi primátora Ing. et Ing. Jiřímu Srbovi 
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodu 2-3) tohoto usnesení
 
Vyřizuje:
 
Ing. Josef Kavala, vedoucí odboru majetkového
 
Termín:  27.06.2012
 
 
	
 
RM_M 51. Návrh na rozhodnutí o přebytečnosti movitého majetku a svěření 2ks reflektorů PROFI, městskému obvodu Michálkovice
Usnesení číslo: 4432/RM1014/58

(zn.předkl.)
08
Rada města
 
1)
rozhodla
 
o přebytečnosti movitého majetku statutárního města Ostravy, a to: 
- reflektor PROFI, vedený v evidenci pod inventárním číslem 41170, v pořizovací ceně  5 000,- Kč
- reflektor PROFI, vedený v evidenci pod inventárním číslem 41173, v pořizovací ceně  5 000,- Kč 
2)
rozhodla
 
označit movitý majetek v bode 1)  tohoto usnesení jakožto majetek svěřený městskému obvodu Michálkovice 


3)
ukládá
 

Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím hospodářské správy, zajistil předání movitého majetku dle bodu 2) tohoto usnesení

 
Vyřizuje:
 
Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy
 
Termín:  31.05.2012
 
4)
zmocňuje
 

vedoucího odboru hospodářské správy k podepsání předávacího protokolu 

 
Vyřizuje:
 
Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy
 
Termín:  31.05.2012
 
	
 
RM_M 55. Návrh na souhlas s umístěním kabelového vedení NN a jistící skříně, uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s.
Usnesení číslo: 4433/RM1014/58

(zn.předkl.)
08
Rada města
 
1)
souhlasí
 
s umístěním podzemního kabelového vedení NN a jistící skříně do pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostravy:
p.p.č. 1309/6 - orná půda v k.ú. Mošnov, obec Mošnov
parc.č. 1147/16 - orná půda v k.ú. Sedlnice, obec Sedlnice
pro:
ČEZ Distribuce, a.s.
se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02
IČ 247 29 035
v rámci stavby “Sedlnice, č.p. 1146/5 - Trupar, NNk” 
2)
rozhodla
 
na straně budoucího povinného uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle přílohy č.3 předloženého materiálu, k pozemkům  ve vlastnictví statutárního města Ostravy:
p.p.č. 1309/6 - orná půda v k.ú. Mošnov, obec Mošnov
parc.č. 1147/16 - orná půda v k.ú. Sedlnice, obec Sedlnice,
budoucí věcné břemeno je vyznačeno pro účely smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene v situačním snímku a jeho rozsah bude ve smlouvě o zřízení věcného břemene vymezen geometrickým plánem, ve prospěch budoucího oprávněného:
ČEZ Distribuce, a.s.
se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02
IČ 247 29 035
za účelem zřízení a provozování podzemního kabelového vedení NN a vybudování a provozování jistící skříně na dobu neurčitou za dohodnutou jednorázovou úplatu ve výši:
- 400,- Kč za každý i započatý metr délky podzemního kabelového vedení NN + DPH v zákonné výši, nejméně však 1500,- Kč + DPH v zákonné výši
- 250,- Kč za každý i započatý m2 plochy zatížené věcným břemenem vybudováním jistící skříně + DPH v zákonné výši, nejméně však 1000,- Kč + DPH v zákonné výši
 dle zásad schválených usnesením RM č. 7076/91 ze dne 24.3.2009  
za podmínky souhlasu Správce programu, a to Ministerstva průmyslu a obchodu ČR
 
	
 
RM_M 56. Návrh na zřízení věcného břemene a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy pro společnost SMP Net, s.r.o.
Usnesení číslo: 4434/RM1014/58

(zn.předkl.)
08
Rada města
 
1)
rozhodla
 
na straně povinného z věcného břemene zřídit věcné břemeno a uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene - dle přílohy č. 2 předloženého materiálu - k částem pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostravy:
p.p.č. 491/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace,
p.p.č. 523 - ostatní plocha, ostatní komunikace,
v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava, s oprávněným:


SMP Net, s.r.o.
se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Hornopolní 3314/38, PSČ 702 00 
IČ 277 68 961 
za účelem zřízení a provozování plynovodní přípojky, v rozsahu daném geometrickým plánem č. 1778 - 99/2011 ze dne 23.1.2012, na dobu neurčitou, za dohodnutou jednorázovou úplatu ve výši 4.320,- Kč včetně 20 % DPH
 
	
 
RM_M 57. Návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy pro oprávněného IMPORTFLORA, spol. s r.o.
Usnesení číslo: 4435/RM1014/58

(zn.předkl.)
08
Rada města
 
1)
rozhodla
 
zřídit věcné břemeno a uzavřít na straně povinného z věcného břemene smlouvu o zřízení věcného břemene dle přílohy č.3 předloženého materiálu, k částem pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostravy:
parc.č. 233/1 - orná půda,
parc.č. 233/6 - ostatní plocha, zeleň,
parc.č. 233/8 - ostatní plocha, zeleň,
parc.č. 233/13 - ostatní plocha, jiná plocha,
parc.č. 233/22 - ostatní plocha, ostatní komunikace,
parc.č. 233/46 - ostatní plocha, ostatní komunikace,
parc.č. 233/47 - ostatní plocha, jiná plocha,
parc.č. 233/48 - ostatní plocha, jiná plocha,
parc.č. 233/49 - ostatní plocha, jiná plocha,
parc.č. 233/50 - ostatní plocha, jiná plocha,
parc.č. 233/80 - orná půda,
parc.č. 233/82 - ostatní plocha, jiná plocha,
parc.č. 244/32 - ostatní plocha, zeleň,
parc.č. 2582/1 - ostatní plocha, jiná plocha,
parc.č. 3134/2 - ostatní plocha, silnice,
parc.č. 3134/4 - ostatní plocha, silnice,
parc.č. 341/1 - orná půda,
parc.č. 341/10 - orná půda,
parc.č. 3148/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace
v k.ú. Hrabová, obec Ostrava, s oprávněným:
IMPORTFLORA, spol. s r.o.
se sídlem Humpolec, Central Trade Park D1 1571, PSČ 396 01
IČ 188 27 195
za účelem zřízení a provozování kabelového vedení VN v rozsahu daném geometrickým plánem č. 2249-821/2010 ze dne 30.8.2010 a geometrickým plánem č. 2470-1168/2012 ze dne 12.4.2012, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu v celkové výši 286.560,- Kč vč. 20% DPH
za podmínky souhlasu Správce programu, a to Ministerstva průmyslu a obchodu ČR
 
	
 
RM_M 58. Návrh na záměr města pronajmout části pozemků ve vlasnictví statutárního města Ostrava v k.ú. Hrabůvka, k.ú. Dubina u Ostravy, k.ú. Lhotka u Ostravy
Usnesení číslo: 4436/RM1014/58

(zn.předkl.)
08
Rada města
 
1)
rozhodla
 
o záměru města pronajmout část pozemku p.p.č. 329/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, o ploše 110 m2 v k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava, dle přílohy č.1 předloženého materiálu
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit
2)
rozhodla
 
o záměru města pronajmout část pozemku parc.č. 121/1, ostatní plocha, jiná plocha, o ploše 432 m2 v k.ú. Dubina u Ostravy, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit
3)
rozhodla
 
o záměru města pronajmout část pozemků parc.č. 475/8, 493/5, oba orná půda, o ploše 313 m2 v k.ú. Lhotka u Ostravy, obec Ostrava, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu
a zároveň si vyhrazuje právo tento záměr zrušit
 
	
 
RM_M 59. Návrh na bezúplatné nabytí movitého majetku z Česká republika - Záchranný útvar HZS ČR a uzavření výpůjčky s OSTRAVA BEZPEČNÁ DOPRAVA!!!
Usnesení číslo: 4437/RM1014/58

(zn.předkl.)
08
Rada města
 
1)
rozhodla
 
o bezúplatném nabytí movitého majetku oceněného znalcem v celkové reprodukční pořizovací ceně 585 880,00 Kč od Česká republika -Záchranný útvar HZS ČR, Opavská 29, 748 01  Hlučín, IČ 75152304, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
a o uzavření smlouvy o převodu vlastnictví k majetku  České republiky dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
2)
rozhodla
 
na straně půjčitele uzavřít smlouvu o výpůjčce movitého majetku se smluvní stranou OSTRAVA BEZPEČNÁ DOPRAVA !!!, se sídlem Palackého 1114, 702 00 Ostrava - Přívoz, IČ 725 57 630, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
za podmínky, že se statutární město Ostrava stane  vlastníkem movitého majetku uvedeného v bodě 1) tohoto usnesení
3)
ukládá
 
Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru hospodářské správy zabezpečil všechny úkony související s převzetím a předáním nabytého movitého majetku dle bodu 1) a 2) tohoto usnesení včetně podepsání předávacích protokolů
 
Vyřizuje:
 
Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy
 
Termín:  30.06.2012
 
	
 
RM_M 60. Návrh na uzavření dodatku č. 9 ke smlouvě o výpůjčce a návrh na uzavření smluv o výpůjčkách a nájemních smluv (k.ú. Zábřeh-VŽ)
Usnesení číslo: 4438/RM1014/58

(zn.předkl.)
08
Rada města
 
1)
rozhodla
 
na straně půjčitele uzavřít “Dodatek č. 9” ke “Smlouvě o výpůjčce” ev. č. 1380/2004/MJ ze dne 1. 9. 2004, ve znění dodatků č. 1-8, uzavřené s
Ostravskou univerzitou v Ostravě
se sídlem: Dvořákova 7, PSČ 701 03 Ostrava - Moravská Ostrava,
IČ: 61988987,
kterým se zúžuje předmět vypůjčky a upravují se práva a povinnosti smluvních stran
dle přílohy č. 4 předloženého  materiálu

 
 
2)
rozhodla
 
na straně půjčitele uzavřít “ Smlouvu o výpůjčce” s organizací
Charita Ostrava,
se sídlem: Kořenského 17, 703 00 Ostrava-Vítkovice, IČ:44940998,
jejímž předmětem je výpůjčka nemovitostí v k.ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava (areál Ostravské univerzity v Ostravě), a to:
budovy bez č.p. na pozemku p.č.st. 1323
pozemku p.č.st. 1323zast. plocha a nádvoří,
na dobu neurčitou,
dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 
3)
rozhodla
 
na straně půjčitele uzavřít “ Smlouvu o výpůjčce” s organizací
Centrum pro rodinu a sociální péči o.s.,
se sídlem: Kostelní náměstí 1, Ostrava 728 02 Ostrava,
jejímž předmětem je výpůjčka nebytových prostor v budově bez č.p. na pozemku p.č.st. 1859 v k.ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava (areál Ostravské univerzity v Ostravě), a to v 1. NP:
- místnost č. 6     (WC)                   o výměře    1,50 m2
- místnost č. 6a   (spisovna)            o výměře    2,90 m2
- místnost č. 7     (kancelář)            o výměře    8,20 m2 
- místnost č. 8     (sprcha)              o výměře     2,90 m2
- místnost č. 9     (kuchyňka)          o výměře     6,50 m2
- místnost č. 10   (vstup B)             o výměře     4,60 m2
- místnost č. 11   (kancelář)            o výměře     6,10 m2
- místnost č. 11a (WC ženy)            o výměře     2,00 m2
- místnost č. 12   (WC muži)           o výměře     1,80 m2 
- místnost č. 13   (WC imob.)          o výměře     2,70 m2
- místnost č. 14   (kancelář)            o výměře     6,60 m2
- místnost č. 16   (kuchyňka)           o výměře     5,30 m2
- místnost č. 17   (dílna keramická)  o výměře     5,30 m2
- místnost č. 18   (dílna keramická)  o výměře   13,00 m2
- místnost č. 30   ( tech.místnost)    o výměře    2,50 m2
- místnost č. 31   (vstup A)             o výměře     5,20 m2
- místnost č. 32   (WC personál)      o výměře     0,70 m2
- místnost č. 33   (WC muži)           o výměře     0,70 m2
- místnost č. 35   (umývárna)          o výměře     1,40 m2
- místnost č. 36   (recepce)             o výměře   15,00 m2
- místnost č. 54   (kancelář)            o výměře   16,20 m2
- místnost č. 55   (kancelář)            o výměře   16,20 m2
- místnost č. 56   ( mediační míst.)  o výměře   16,20 m2
- místnost č. 57   (kancelář)            o výměře   16,20 m2
- místnost č. 58   (kancelář)            o výměře   16,20 m2
- místnost č. 59   (klubovna velká)   o výměře   60,40 m2
- místnost č. 64   (kancelář)            o výměře   16,20 m2
- místnost č. 65   (klubovna malá)    o výměře   32,90 m2
- místnost č. 67   (kancelář)             o výměře  16,20 m2
- místnost č. 68   (kancelář)            o výměře   16,20 m2
- místnost č. 69   (kancelář)            o výměře   16,20 m2
- místnost č. 70   (rehabilitace)       o výměře   16,20 m2
- místnost č. 72   (herna)               o výměře   32,60 m2
- místnost č. 77   (chodba)             o výměře   14,80 m2
- místnost č. 78   (chodba)             o výměře   10,60 m2
- místnost č. 79   (chodba)             o výměře   16,40 m2
- místnost č. 80   (chodba)             o výměře   23,70 m2
- místnost č. 81   (chodba)             o výměře   16,30 m2
celkem                                        o výměře  496,80 m2
na dobu neurčitou,
dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 
4)
rozhodla
 
na straně půjčitele uzavřít “Smlouvu o výpůjčce” s organizací
Diakonie ČCE - středisko v Ostravě,
se sídlem: Syllabova 1278/19, Ostrava-Vítkovice, 703 00, IČ:41035526,
jejímž předmětem je výpůjčka nebytových prostor v budově č.p. 1278 na pozemku p.č.st. 537 v k.ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava (areál Zábřeh), a to:
v 1. NP
- místnost č.   1   (WC)            o výměře        1,20 m2
- místnost č.   2   (předsíň)       o výměře        2,80 m2
- místnost č.   3   (kancelář)      o výměře      11,70 m2
- místnost č.   4   (sklad)          o výměře      14,70 m2
- místnost č.   5   (kancelář)      o výměře      24,45 m2
- místnost č.   6   (kancelář)      o výměře      15,30 m2
- místnost č.   7   (kancelář)      o výměře      10,00 m2
- místnost č.   9   (kancelář)      o výměře      19,90 m2
- místnost č.  14  (kancelář)      o výměře      18,10 m2
- místnost č. 18   (sklad)          o výměře      13,50 m2 
- místnost č. 20    (kancelář)     o výměře      19,60 m2
- místnost č. 20 a  (sklad)         o výměře       4,20 m2
- místnost č. 20 b  (sklad)         o výměře       3,70 m2
celkem                                   o výměře    159,15 m2
ve 2. NP
- místnost č.   1   (WC)            o výměře     1,10 m2
- místnost č.   2   (WC)            o výměře     2,60 m2
- místnost č.   3   (kancelář)     o výměře    11,40 m2
- místnost č.   4   (kancelář)     o výměře    14,80 m2
- místnost č.   5   (kancelář)     o výměře    11,90 m2
- místnost č.   5a (kancelář)     o výměře    11,90 m2
- místnost č.   6   (kancelář)     o výměře    23,60 m2
- místnost č.   7   (kancelář)     o výměře    16,00 m2
- místnost č.   8   (kancelář)     o výměře    20,00 m2
- místnost č.   9   (kancelář)     o výměře      9,00 m2
- místnost č.   9a  (sklad)        o výměře      1,80 m2
- místnost č. 10   (kancelář)     o výměře      9,70 m2
- místnost č. 11   (kancelář)     o výměře    18,50 m2
- místnost č. 12   (kancelář)     o výměře      6,90 m2
- místnost č. 13   (chodba)       o výměře    44,50 m2
- místnost č. 14   (sklad)         o výměře      8,20 m2
- místnost č. 15   (kancelář)     o výměře    14,00 m2
- místnost č. 15a (kuchyňka)    o výměře      3,90 m2
- místnost č. 16   (kancelář)     o výměře    27,00 m2
- místnost č. 17   (kancelář)     o výměře    11,80 m2
- místnost č. 18   (kancelář)     o výměře    13,20 m2
celkem                                  o výměře  281,80 m2,
na dobu neurčitou,
dle přílohy č. 7 předloženého materiálu 
5)
rozhodla
 
na straně pronajímatele uzavřít “Nájemní smlouvu” se společností
HASMAN SERVIS s.r.o.,
se sídlem: Praha 4, Lhotka, Durychova 101/66, PSČ 142 00, IČ:24185574,
jejímž předmětem je pronájem nemovitostí v k.ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava (areál Zábřeh), a to:
budovy bez č.p. na pozemku p.č.st. 539
pozemku p.č.st. 539 zast. plocha a nádvoří,
na dobu neurčitou, za nájemné ve výši 30.420,- Kč ročně (bez DPH):
tj. 24.420,- Kč/rok za budovu
6.000,- Kč/rok za pozemek, 
dle přílohy č. 8 předloženého materiálu 
6)
rozhodla
 
na straně pronajímatele uzavřít “Nájemní smlouvu” se společností
HOSPITHERM OSTRAVA s.r.o.,
se sídlem: Ostrava, Moravská Ostrava, Gorkého 3091/28, PSČ 702 00, IČ: 25912011,
jejímž předmětem je pronájem nemovitostí v k.ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava (areál Zábřeh), a to:
budovy č.p. 1279 na pozemku p.č.st. 532
pozemku p.č.st. 532 zast. plocha a nádvoří,
na dobu neurčitou, za nájemné v celkové výši 62.160,- Kč ročně (bez DPH):
tj. 53.040,- Kč/rok za budovu
9.120,- Kč/rok za pozemek,
dle přílohy č. 9 předloženého materiálu 


7)
rozhodla
 
na straně pronajímatele uzavřít “Nájemní smlouvu” se společností
PKS servis spol. s r.o.,
se sídlem: Ostrava 3, Syllabova 19, IČ:25378341,
jejímž předmětem je pronájem nemovitostí v k.ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava  (areál Ostravské univerzity v Ostravě), a to:
budovy bez č.p. na pozemku p.č.st. 1324/5
pozemku p.č.st. 1324/5 zast. plocha a nádvoří,
na dobu určitou do 15. 8. 2012, za nájemné ve výši 316.670,- Kč ročně (bez DPH): tj. 307.200,- Kč/rok za budovu
9.470,- Kč/rok za pozemek,
dle přílohy č. 10 předloženého materiálu 
8)
rozhodla
 
na straně pronajímatele uzavřít “Smlouvu o nájmu nebytových prostor” s
MUDr. Axxxxxx Pxxxxxxx, rok nar. xxxx,
bytem: xxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxx, IČ:45210411, 
jejímž předmětem je pronájem nebytových prostor v budově č.p. 1161 na pozemku p.č.st. 535 v k.ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava (areál Zábřeh), a to v 1. NP:
-  místnost č.  1c (WC)            o výměře      1,10 m2
-  místnost č.  1d (umývárna)   o výměře      1,30 m2
-  místnost č.  3   (čekárna)     o výměře    14,60 m2
-  místnost č.  4   (ordinace)    o výměře    22,20 m2
-  místnost č.  6   (kancelář)    o výměře      2,10 m2
-  místnost č.  7   (kancelář)    o výměře      7,90 m2
celkem                                 o  výměře   49,20 m2
na dobu neurčitou, za nájemné ve výši 29.520,- Kč ročně (bez DPH), tj. 600,- Kč/m2/rok,
dle přílohy č. 11 předloženého materiálu 
9)
rozhodla
 
na straně pronajímatele uzavřít “Smlouvu o nájmu nebytových prostor” se společností
PKS servis spol. s r.o.,
se sídlem: Ostrava 3, Syllabova 19, IČ:25378341,
jejímž předmětem je pronájem nebytových prostor v budově č.p. 1161 na pozemku p.č.st. 535 v k.ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava (areál Zábřeh), a to ve 2. NP:
místnost č. 1    (WC)               o výměře       1,10 m2
místnost č. 1a  (WC)               o výměře        0,90 m2
místnost č. 1b  (umývárna)       o výměře       1,20 m2
místnost č. 2    (umývárna)       o výměře      2,80 m2
místnost č. 3    (úkl. komora)    o výměře      2,80 m2
místnost č. 4    (sklad)             o výměře      1,90 m2
místnost č. 6    (chodba)           o výměře    12,10 m2
místnost č. 7    (kancelář)         o výměře    13,30 m2
místnost č. 8    (kancelář)         o výměře    13,50 m2
místnost č. 9    (kancelář)         o výměře    25,80 m2
místnost č. 10   (kancelář)        o výměře    18,90 m2
místnost č. 11   (kancelář)         o výměře   19,50 m2
místnost č. 12   (kancelář)        o výměře    18,60 m2
celkem                                   o výměře  132,40 m2
na dobu neurčitou, za nájemné ve výši 79.440,- Kč ročně (bez DPH), tj. 600,- Kč/m2/rok,
dle přílohy č. 12 předloženého materiálu 
10)
rozhodla
 
na straně pronajímatele uzavřít “Smlouvu o nájmu nebytových prostor” se společností
TechniFog s.r.o.,
se sídlem: Ostrava, Vítkovice, Syllabova 1161/19, PSČ 703 00, IČ:28575636,
jejímž předmětem je pronájem nebytových prostor v k.ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava (areál Zábřeh), a to:
a) v budově č.p. 1278 na pozemku p.č.st. 537
    v 1. NP 
    místnost č. 19 (sklad) o výměře 28,70 m2
b) v budově č.p. 1161 na pozemku p.č.st. 535
    v 1. NP
    -  místnost č. 1    (umývárna)    o výměře    2,70 m2
    -  místnost č. 1a  (úklid. kom)    o výměře    2,00 m2
    -  místnost č. 1b  (WC)             o výměře     1,10 m2
    -  místnost č. 9     (kancelář)     o výměře    21,30 m2
    -  místnost č. 10  (kancelář)      o výměře    22,50 m2
    -  místnost č. 11  (kancelář)      o výměře    14,70 m2 
    celkem                                   o výměře    64,30 m2
na dobu neurčitou, za nájemné v celkové výši 45.755,- Kč ročně (bez DPH), tj. za nebytové prostory
- v budově č.p. 1278 ve výši 250,- Kč/m2/rok tj.  7.175,- Kč rok  
- v budově č.p. 1161 ve výši 600,- Kč/m2/rok tj. 38.580,- Kč rok,  
dle přílohy č. 13 předloženého materiálu 
11)
rozhodla
 
na straně pronajímatele uzavřít “Smlouvu o nájmu nebytových prostor” se společností
Red - Lant s. r.o.,
se sídlem: Ostrava, Moravská Ostrava, Nemocniční 2902/13, PSČ 702 00, IČ: 27832023,
jejímž předmětem je pronájem nebytových prostor v budově č.p. 1278 na pozemku p.č.st. 537 v k.ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava (areál Zábřeh), a to v 1. NP:
- místnost č.  8  (kancelář)    o výměře  15,40 m2
- místnost č. 12  (kancelář)   o výměře    7,90 m2
- místnost č. 13  (sklad)       o výměře    3,60 m2
celkem                               o výměře  26,90 m2
na dobu neurčitou, za nájemné ve výši 16.140,- Kč ročně (bez DPH),                tj. 600,- Kč/m2/rok,
dle přílohy č. 14 předloženého materiálu 
12)
rozhodla
 
na straně pronajímatele uzavřít “Smlouvu o nájmu nebytových prostor” s
Vladimírem Šindelkou, rok nar. 1959,
bytem a místem podnikání: Nový Svět 697, 739 24 Stará Ves nad Ondřejnicí - Stará Ves, IČ:13440667,
jejímž předmětem je pronájem nebytových prostor v budově bez č.p. na pozemku p.č.st. 1859 v k.ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava (areál Ostravské univerzity v Ostravě), a to v 1. NP:
- místnost č. 37  (sklad)       o výměře    22,40 m2
- místnost č. 40  (chodba)    o výměře    26,20 m2
- místnost č. 50  (kancelář)   o výměře   16,20 m2
- místnost č. 51  (kancelář)   o výměře   16,20 m2
celkem                               o výměře   81,00 m2
na dobu neurčitou, za nájemné ve výši 48.600,- Kč ročně (bez DPH), tj. 600,- Kč/m2/rok,
dle přílohy č. 15 předloženého materiálu 
 
	
 


RM_M 62. Doplnění odborné pracovní skupiny rady města za účelem realizace koncepce bydlení SMO
Usnesení číslo: 4439/RM1014/58

(zn.předkl.)
08
Rada města
 
1)
jmenuje
 
členy odborné pracovní skupiny rady města za účelem realizace koncepce bydlení SMO:
Mgr. Pxxxxx Hxxxxx - ředitel pro vnější vztahy RPG - s hlasem poradním 
Jana Vozárika - místopředseda SON - sdružení nájemníků ČR - s hlasem rozhodujícím
 
 
	
 
RM_M 73. Návrh na uzavření dodatků k nájemním smlouvám (k.ú. Moravská Ostrava)
Usnesení číslo: 4440/RM1014/58

(zn.předkl.)
08
Rada města
 
1)
rozhodla
 
na straně nájemce uzavřít se společností
ASPANA HOLDING, a.s.,
se sídlem: Praha 3, Žižkov, Řehořova 908/4, PSČ 130 00, IČ: 266 88 409, 
dodatek č. 3 ke “Smlouvě o nájmu nebytových prostor”ev. č. 1362/2006/MJ ze dne 1. 7. 2006, ve znění dodatků č. 1-2, jejímž předmětem je pronájem nebytových prostor v budově č.p. 635 na pozemku parc. č. 907/3 v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, (ul. 30. dubna), kterým se mění doba nájmu,
dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 
2)
rozhodla
 
na straně nájemce uzavřít se společností
Pivovarský holding, a.s.,
se sídlem: Ostrava, ul. Gorkého 3037/2, PSČ 702 00, IČ: 45193355, 
dodatek č. 4 ke “Smlouvě o nájmu nebytových prostor” ev. č. 0715/2004/MJ ze dne 30. 4. 2004, ve znění dodatků č. 1-3, jejímž předmětem je pronájem nebytových prostor v budově č.p. 3037 na pozemku parc. č. 1498/1 v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, (ul. Gorkého 2), kterým se mění výše úhrad za služby s nájmem spojené a doba nájmu,
dle přílohy č. 8 předloženého materiálu 

 
	
 
RM_M 6. Povolení výjimky ze stavební uzávěry SDD “Kutací jáma (lokalita Hladnov)” pro stavbu “Rekonstrukce oplocení odfukového komínku” v k.ú. Slezská Ostrava
Usnesení číslo: 4441/RM1014/58

(zn.předkl.)
37
Rada města
 
1)
rozhodla
 
o povolení výjimky ze stavební uzávěry vyhlášené územním rozhodnutím č. 77/07 - změna v bezpečnostním pásmu starého důlního díla “Kutací jáma (lokalita Hladnov)” ze dne 20.4.2007 vydaným pod zn. Správ/ÚSŘ/2663-3/06/Chu-R  pro stavbu “Rekonstrukce oplocení odfukového komínku”, dle přílohy č.1 předloženého materiálu
 
	
 
RM_M 61. Další postup ve věci návrhu na odkoupení nemovitostí v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava
Usnesení číslo: 4442/RM1014/58

(zn.předkl.)
28
k usnesení č. 1013/ZM1014/16
 
Rada města
 
1)
schvaluje
 

dopis dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, adresovaný společnosti AMÁDEUS REAL, a.s., se sídlem Dlouhá 13, 116 78 Praha 1

 
	
 
RM_M 12. Zpráva o hospodaření statutárního města Ostrava za první čtvrtletí roku 2012
Usnesení číslo: 4443/RM1014/58

(zn.předkl.)
07
k materiálu č. BJ1014 01454/12
 
Rada města
 
1)
projednala
 

zprávu o hospodaření SMO za I. čtvrtletí r. 2012

 
2)
ukládá
 

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

 
Vyřizuje:
 
Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
 
Termín:  27.06.2012
 
 
	
 
RM_M 22. Projednání vybraných bodů valné hromady společnosti Koordinátor ODIS s.r.o.
Usnesení číslo: 4444/RM1014/58

(zn.předkl.)
07
Rada města
 
1)
ukládá
 
delegovanému zástupci statutárního města Ostravy na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti Koordinátor ODIS s.r.o., se sídlem Na Hradbách 1440/16, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ 64613895 hlasovat:
A) PRO v bodech programu č.:
1) Účetní závěrka společnosti a zpráva o hospodaření společnosti za r. 2011 a návrh na rozdělení hospodářského výsledku za r. 2011
2) Změna kritérií financování veřejné linkové dopravy v ODIS v roce 2012 k 1.7.2012
3) Sjednání obchodních případů nad 500 000,-Kč
B) BEZ OMEZENÍ v ostatních bodech programu

 
Vyřizuje:
 
delegovaný zástupce
 
Termín:  16.05.2012
 
 
	
 
RM_M 26. Návrh na uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o pojištění odpovědnosti za škodu
Usnesení číslo: 4445/RM1014/58

(zn.předkl.)
07
Rada města
1)
rozhodla
 
o uzavření dodatku č. 5 pojistné smlouvy č. 706-56784-18 o pojištění odpovědnosti za škodu, ve znění dodatku č. 1 až 4, uzavřené mezi statutárním městem Ostrava a Českou pojišťovnou a.s., se sídlem Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, IČ 45272956, evidenční číslo 1235/2009/OFR,
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
 
	
 
RM_M 27. Úprava rozpočtu r. 2012
Usnesení číslo: 4446/RM1014/58

(zn.předkl.)
07
k materiálu č. BJ1014 01343/12
 
Rada města
 
1)
souhlasí
 

s přijetím dotace ve výši 80 tis.Kč pro příspěvkovou organizaci Ostravské muzeum z rozpočtu Moravskoslezského kraje na realizaci projektu “Ostravská muzejní noc 2012” 

2)
schvaluje
 
rozpočtová opatření, kterými se
z v y š u j í
- přijaté neinvestiční transfery  ze SR na ORJ 120
na pol. 4116, ÚZ 35015 o 679 tis.Kč 
- přijaté neinvestiční transfery od krajů  na ORJ 120
na pol. 4122, ÚZ 341 o 80 tis.Kč
                    ÚZ 201 o 4 388 tis.Kč 
                    ÚZ 13307 o 186 tis.Kč 
- běžné výdaje
na § 6409, pol. 5192, ORJ 120, org. 53 o 6 tis.Kč 
na § 3745, pol. 5169, ÚZ 3637, org. 62000000 o 152 tis.Kč 
na § 5219, pol. 5169, ÚZ 3637, ORJ 300, org. 53000000 o 155 tis.Kč
(C.4.) na § 5311, ORj 270, pol. 5191 o 46 tis.Kč
                                       pol. 5363 o 10 tis.Kč
na ORJ 137, § 3612, pol. 5151 o 100 tis.Kč
                                        pol. 5154 o 115 tis.Kč
                                        pol. 5175 o 8 tis.Kč
                                        pol. 5166 o 60 tis.Kč
na § 6171, pol. 5167, org. 25000000, ÚZ 33100000 o 4 tis.Kč
                                                               ÚZ 33514013 o 21 tis.Kč
- kapitálové výdaje 
na § 2219, pol. 6121, ORJ 136 o 103 tis.Kč 
na § 3631, pol. 6121, org. 4042 o 500 tis.Kč 
na § 4357, pol. 6121, org. 6028, ORJ 230, ÚZ 8224 o  568 tis.Kč
                                                                       ÚZ 38588505 o 10 641 tis.Kč
                                                                       ÚZ 38108224 o 1 878 tis.Kč
- neinvestiční transfery PO
na § 3315, pol. 5331, ÚZ 341, org. 4215, ORJ 160 o 80 tis.Kč 
na § 3529, pol. 5331, ÚZ 13307, org. 4245, ORJ 170 o 186 tis.Kč 
na § 3592, pol. 5331, ÚZ 35015, org. 4241, ORJ 170 o 679 tis.Kč 
na § 3311, pol. 5331, ÚZ 201, ORJ 160, org. 4234 o 1 667 tis.Kč
                                                                   org. 4240 o 1 469 tis.Kč
                                                                   org. 4251 o 186 tis.Kč
         na § 3312, pol. 5331, ÚZ 201, ORJ 160, org. 4212 o 318 tis.Kč   
         na § 3314, pol. 5331, ÚZ 201, ORJ 160, org. 4214 o 748 tis.Kč   
- neinvestiční půjčky
na § 3392, pol. 5613, org. 4259, ORJ 120 o 420 tis.kč 
s n i ž u j í
- přijaté neinvestiční transfery od krajů  na ORJ 120
na pol. 4122, ÚZ 344 o 3 640 tis.Kč
                             ÚZ 345  o 748 tis.Kč
- běžné výdaje
na § 2219, pol. 5169, ORJ 100 o 103 tis.Kč 
na § 6409, pol. 5362, ORJ 120, org. 53 o 6 tis.Kč 
na § 3636, pol. 5901, ÚZ 3637 o 152 tis.Kč 
na § 5311, pol. 5169, ORJ 270 o 56 tis.Kč 
na § 3636, pol. 5901, ÚZ 3637, ORJ 300 o 155 tis.Kč 
na § 6171, pol. 5167, ORJ 133 o 2 tis.Kč 
na ORJ 137, § 3612, pol. 5152 o 215 tis.Kč
                                        pol. 5171 o 8 tis.Kč
                                        pol. 5192 o 60 tis.Kč
- kapitálové výdaje 
na § 2212, pol. 6121, org. 3002 o 500 tis.Kč 
na § 6171, pol. 6111, ÚZ 33100000, org. 25000000 o 3 tis.Kč
                                         ÚZ 33514013, org. 25000000 o 20 tis.Kč
- neinvestiční transfery PO
na § 3311, pol. 5331, ÚZ 344, ORJ 160, org. 4234 o 1 667 tis.Kč
                                                                   org. 4240 o 1 469 tis.Kč
                                                                   org. 4251 o 186 tis.Kč
         na § 3312, pol. 5331, ÚZ 344, ORJ 160, org. 4212 o 318 tis.Kč  
         na § 3314, pol. 5331, ÚZ 345, ORJ 160, org. 4214 o 748 tis.Kč   
s n i ž u j e 
- účelová rezerva na financování akcí z EIB na ORJ 120
na § 6409, pol. 5901, ÚZ 8224 o 13 087 tis.Kč 
                                            o 19 498 tis.Kč 
- financování na pol. 8115, ÚZ 8224 o 19 498 tis.Kč 
- rozpočtová rezerva na ORJ 120
na § 6409, pol. 5901 o 420 tis.Kč 
Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 
- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR
na pol. 4116, ÚZ 32x33123 o 478 tis.Kč 
                    ÚZ 13305 o 299 tis.Kč
- zvýší neinvestiční transfery
na § 311x, pol. 5336, ÚZ 32x33123 o 478 tis.Kč
na § 43xx, pol. 5xxx, ÚZ 13305 o 299 tis.Kč
Městský obvod Poruba 
- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR
na pol. 4116, ÚZ 32x33123 o 2 919 tis.Kč
- zvýší neinvestiční transfery
na § 311x, pol. 5336, ÚZ 32x33123 o 2 919 tis.Kč
Městský obvod Ostrava-Jih
- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR
na pol. 4116, ÚZ 32x33123 o 785 tis.Kč
                    ÚZ 13305 o 1 175 tis.Kč 
- zvýší neinvestiční transfery
na § 311x, pol. 5336, ÚZ 32x33123 o 785 tis.Kč
na § 43xx, pol. 5xxx, ÚZ 13305 o 1 175 tis.Kč
Městský obvod Radvanice a Bartovice 
- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR
na pol. 4116, ÚZ 32x33123 o 583 tis.Kč
- zvýší neinvestiční transfery
na § 311x, pol. 5336, ÚZ 32x33123 o 583 tis.Kč
Městský obvod Proskovice 
- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR
na pol. 4116, ÚZ 32x33123 o 282 tis.Kč
- zvýší neinvestiční transfery
na § 311x, pol. 5336, ÚZ 32x33123 o 282 tis.Kč
Městský obvod Slezská Ostrava 
- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR
na pol. 4116, ÚZ 13305 o 1 440 tis.Kč
- zvýší neinvestiční transfery
na § 43xx, pol. 5xxx, ÚZ 13305 o 1 440 tis.Kč
Městský obvod Vítkovice 
- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR
na pol. 4116, ÚZ 13305 o 129 tis.Kč
- zvýší neinvestiční transfery
na § 43xx, pol. 5xxx, ÚZ 13305 o 129 tis.Kč
Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky 
- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR
na pol. 4116, ÚZ 13305 o 473 tis.Kč
- zvýší neinvestiční transfery
na § 43xx, pol. 5xxx, ÚZ 13305 o 473 tis.Kč
 
3)
ukládá
 

vedoucímu odboru financí a rozpočtu realizovat schválená rozpočtová opatření

 
Vyřizuje:
 
Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
 
Termín:  31.05.2012
 
4)
ukládá
 
náměstku primátora Ing. Tomáši Petříkovi předložit zastupitelstvu města ke schválení úpravu závazného ukazatele - zvýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci
Ostravské muzeum o  80 tis.Kč
Dětské centrum Domeček o 186 tis.Kč
Městská nemocnice Ostrava o 679 tis.Kč
 
Vyřizuje:
 
Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
 
Termín:  27.06.2012
 
	

 
RM_M 3. Vyhodnocení zimní údržby komunikací a provozu MHD v sezóně 2011-2012
Usnesení číslo: 4447/RM1014/58

(zn.předkl.)
09
Rada města
 
1)
souhlasí
 
s vyhodnocením zimní údržby komunikací a provozu MHD v sezóně 2011-2012
 
 
	
 
RM_VZ 9. Návrh na změnu bodu 3) usnesení rady města č. 4070/RM1014/53 ze dne 27.03.2012
Usnesení číslo: 4448/RM1014/58

(zn.předkl.)
38
k usnesení č. 4070/RM1014/53
 
Rada města
 
1)
mění
 
text bodu 3) svého usnesení č. 4070/RM1014/53 ze dne 27.03.2012, kterým jmenovala hodnotící komisi a komisi pro posouzení kvalifikace, takto:
text v odstavci členové: “11. Ing. Radoslav Hanzelka - Dopravní podnik Ostrava a.s.”
se nahrazuje textem     “11. Ing. Tomáš Firla - Dopravní podnik Ostrava a.s.”
 
	
 
RM_MZP 1. Návrh na poskytnutí odměn za rok 2011 ředitelům příspěvkových organizací v oblasti sociální péče a školství zřízených statutárním městem Ostrava dle předloženého materiálu a přílohy č. 1
Usnesení číslo: 4449/RM1014/58

(zn.předkl.)
86
Rada města
 
1)
schvaluje
 

poskytnutí odměn za rok 2011 ředitelům příspěvkových organizací v oblasti sociální péče a školství zřízených statutárním městem Ostrava dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu

 
	


 
RM_MZP 2. Návrh na vyřazení uchazečů z konkursního řízení na obsazení místa ředitele/ky Domu dětí a mládeže, Ostrava - Poruba, příspěvkové organizace
Usnesení číslo: 4450/RM1014/58

(zn.předkl.)
32
k usnesení č. 3863/RM1014/50
k usnesení č. 4131/RM1014/54
 
Rada města
 
1)
rozhodla
 

v souladu s ustanovením § 4 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, a na návrh konkursní komise vyřadit uchazeče dle důvodové zprávy tohoto materiálu z konkursního řízení na obsazení místa ředitele/ky Domu dětí a mládeže, Ostrava - Poruba, příspěvkové organizace, a to z důvodu nesplnění podmínek konkursního řízení

 
	
 
RM_M 34. Návrh na uzavření Dodatku č. 2 k Dohodě o zabezpečení realizace Integrovaného plánu rozvoje města (IPRM) a schválení Oznámení o změně v IPRM č. 7
Usnesení číslo: 4451/RM1014/58

(zn.předkl.)
86
k usnesení č. 7670/97 ze dne 19.5.2009
k usnesení č. ZM 2111/28 ze dne 27.05.2009
k usnesení č. 10268/RM0610/123
k usnesení č. 373/RM1014/8
k usnesení č. 6057/81 ze dne 2.12.2008
k usnesení č. ZM 1668/23 ze dne 17.12.2008
k usnesení č. 372/RM1014/8
k usnesení č. 0054/ZM1014/3
k usnesení č. 273/RM1014/6
k usnesení č. 11077/RM0610/134
 
Rada města
 
1)
rozhodla
 

o uzavření dodatku č. 2 k Dohodě o zabezpečení realizace Integrovaného plánu rozvoje města mezi Českou republikou – Ministerstvem pro místní rozvoj se sídlem Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1, IČ: 66 00 22 22 a statutárním městem Ostrava se sídlem Prokešovo nám. č. 8, 729 30 Ostrava, IČ: 00845451, dle přílohy č. 1 předkládaného materiálu

2)
schvaluje
 

oznámení o změně v Integrovaném plánu rozvoje města (IPRM) č. 7, dle přílohy č.  2 předkládaného materiálu

 
	
 
RM_M 65. Uzavření dodatku č. 1 k Dohodě partnerů k projektu “Výměna zkušeností a know how na poli práce s dětmi v oblasti volnočasových aktivit” v rámci programu švýcarsko-české spolupráce
Usnesení číslo: 4452/RM1014/58

(zn.předkl.)
86
k usnesení č. 1036/ZM1014/16
k usnesení č. 3749/RM1014/49
 
Rada města
 
1)
rozhodla
 

o uzavření dodatku č. 1 k Dohodě partnerů mezi statutárním městem Ostrava a Švýcarskou národní radou dětí a mládeže dle přílohy č. 1,2 předloženého materiálu

 
	
 
RM_M 13. Návrh na ocenění žákovských osobností a žákovských kolektivů u příležitosti Dne dětí 2012
Usnesení číslo: 4453/RM1014/58

(zn.předkl.)
60
Rada města
 
1)
rozhodla
 

o ocenění žákovských osobností a žákovských kolektivů základních škol a víceletých gymnázií na území města u příležitosti Dne dětí 2012 dle důvodové zprávy předloženého materiálu

2)
ukládá
 
vedoucí odboru soc. věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit
zajistit slavnostní akci ocenění žákovských osobností a žákovských kolektivů u příležitosti Dne dětí 2012
 
Vyřizuje:
 
Mgr. Jaroslava Rovňáková, vedoucí odboru sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit
 
Termín:  05.06.2012
 
	

 
RM_M 24. Návrh na poskytnutí transferů z rozpočtu statutárního města Ostravy městským obvodům za účelem zabezpečení prevence kriminality
Usnesení číslo: 4454/RM1014/58

(zn.předkl.)
60
k usnesení č. 3869/RM1014/50
 
Rada města
 
1)
rozhodla
 
o poskytnutí transferů z rozpočtu statutárního města Ostravy, ORJ 160, § 4349, pol.5222, ÚZ 7401 odboru kultury a zdravotnictví městským obvodům ve výši 1.081 tis. Kč za účelem zabezpečení prevence kriminality dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
2)
rozhodla
 
o neposkytnutí transferů z rozpočtu statutárního města Ostravy, ORJ 160, § 4349, pol. 5222, ÚZ 7401 odboru kultury a zdravotnictví městským obvodům dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
3)
schvaluje
 
rozpočtové opatření, kterým se:
-          s n i ž u j í
běžné výdaje
na § 4349, pol. 5222, ÚZ 7401, ORJ 160, o 1.081 tis. Kč
-  z v y š u j í
neinvestiční transfery obcím
na § 6399, pol. 5321, org.   2, ÚZ 7401, ORJ 120 o 165 tis. Kč
na § 6399, pol. 5321, org.   4, ÚZ 7401, ORJ 120 o 337 tis. Kč
na § 6399, pol. 5321, org.   5, ÚZ 7401, ORJ 120 o 220 tis. Kč
na § 6399, pol. 5321, org. 10, ÚZ 7401, ORJ 120 o 244 tis. Kč
na § 6399, pol. 5321, org. 14, ÚZ 7401, ORJ 120 o 50 tis. Kč
na § 6399, pol. 5321, org. 17, ÚZ 7401, ORJ 120 o 65 tis. Kč
Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
- zvýší
neinvestiční přijaté transfery od obcí na pol. 4121, ÚZ 7401, o 165 tis. Kč
běžné výdaje na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 7401, o 165 tis. Kč
Městský obvod Ostrava - Jih
- zvýší
neinvestiční přijaté transfery od obcí na pol. 4121, ÚZ 7401, o 337 tis. Kč
běžné výdaje na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 7401, o 337 tis. Kč
Městský obvod Poruba
- zvýší
neinvestiční přijaté transfery od obcí na pol. 4121, ÚZ 7401, o 220 tis. Kč
běžné výdaje na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 7401, o 220 tis. Kč
 Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky
- zvýší
neinvestiční přijaté transfery od obcí na pol. 4121, ÚZ 7401, o 244 tis. Kč
běžné výdaje na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 7401, o 244 tis. Kč
Městský obvod Nová Ves
- zvýší
neinvestiční přijaté transfery od obcí na pol. 4121, ÚZ 7401, o 50 tis. Kč
běžné výdaje na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 7401, o 50 tis. Kč
Městský obvod Radvanice a Bartovice
- zvýší
neinvestiční přijaté transfery od obcí na pol. 4121, ÚZ 7401, o 65 tis. Kč
běžné výdaje na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 7401, o 65 tis. Kč
4)
ukládá
 
vedoucímu odboru financí a rozpočtu
realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 3) tohoto usnesení
 
Vyřizuje:
 
Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
 
Termín:  31.05.2012
 
 
	
 
RM_M 25. Prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně - Janáčkova filharmonie Ostrava, příspěvková organizace
Usnesení číslo: 4455/RM1014/58

(zn.předkl.)
87
k usnesení č. 4230/RM1014/56
k usnesení č. 4362/RM1014/57
 
Rada města
 
1)
rozhodla
 
o prominutí odvodu Janáčkově filharmonii Ostrava, příspěvkové organizaci, se sídlem ul. 28. října 124, 702 00 Ostrava, IČ 00373222, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
2)
schvaluje
 
návrh rozhodnutí o prominutí odvodu dle bodu 1) tohoto usnesení a přílohy č. 3 předloženého materiálu
 
	

 
RM_M 53. Návrh na uložení odvodu Knihovně města Ostravy, příspěvkové organizaci, a poskytnutí finančních prostředků městskému obvodu Svinov
Usnesení číslo: 4456/RM1014/58

(zn.předkl.)
42
Rada města
 
1)
rozhodla
 
a) že zdroje investičního fondu Knihovny města Ostravy, příspěvkové organizace, se sídlem ul. 28. října 289/2, 702 00 Ostrava, IČ: 00097586, jsou větší než jejich potřeba užití;
b) v souladu s ustanovením § 28, odst. 6, písm. b), zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, o uložení odvodu Knihovně města Ostravy, příspěvkové organizaci, ve               výši  804 tis. Kč
2)
ukládá
 
Magistrátu města Ostravy prostřednictvím odboru kultury a zdravotnictví
připravit a primátorovi předložit k podpisu rozhodnutí ve smyslu bodu 1) tohoto usnesení o uložení odvodu Knihovně města Ostravy, příspěvkové organizaci, se sídlem ul. 28. října 289/2, 702 00 Ostrava, IČ: 00097586
 
Vyřizuje:
 
Ing. Michal Hrotík, vedoucí odboru kultury a zdravotnictví
 
Termín:  31.05.2012
 
3)
rozhodla
 
o poskytnutí finančních prostředků ve výši 1.340 tis. Kč městskému obvodu Svinov na krytí nákladů rekonstrukce prostor v budově na nám. Dr. Brauna ve Svinově pro umístění pobočky Knihovny města Ostravy, příspěvkové organizace
4)
schvaluje
 
rozpočtové opatření, kterým se
- z v y š u j í
  nedaňové příjmy na § 3314, pol. 2122, org. 4214, ORJ 160 o   804 tis. Kč
- s n i ž u j e
  rozpočtová rezerva města
  na § 6409, pol. 5901, ORJ 120                                        o    536 tis. Kč
- z v y š u j í 
  investiční transfery
  na § 6399, pol. 6341, org. 22, ÚZ 3500, ORJ 120             o 1.340 tis. Kč
  u městského obvodu Svinov
- zvyšují přijaté investiční transfery od obcí 
  na pol. 4221, ÚZ 3500                                                    o 1.340 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje
  na § xxxx, pol. 6xxx, ÚZ 3500                                        o 1.340 tis. Kč 
5)
ukládá
 
vedoucímu odboru financí a rozpočtu
realizovat schválené rozpočtové opatření
 
Vyřizuje:
 
Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
 
Termín:  31.05.2012
 
 
6)
doporučuje
 
zastupitelstvu města
schválit úpravu závazného ukazatele - zvýšení odvodu z investičního fondu Knihovně města Ostravy, příspěvkové organizaci, se sídlem ul. 28. října 289/2, 702 00 Ostrava, IČ: 00097586,
o 804 tis. Kč
7)
ukládá
 
náměstkyni primátora Ing. Simoně Piperkové
předložit zastupitelstvu města ke schválení bod 6) tohoto usnesení
 
Vyřizuje:
 
Ing. Michal Hrotík, vedoucí odboru kultury a zdravotnictví
 
Termín:  27.06.2012
 
	
 
RM_M 23. Informace o postupu plnění usnesení z 16. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 25.4.2012
Usnesení číslo: 4457/RM1014/58

(zn.předkl.)
36
Rada města
 
1)
souhlasí
 
s postupem plnění usnesení z 16. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 25.4.2012, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
 
	
 


RM_M 54. Smlouva o zabezpečení odborné praxe studentů vzdělávacích institucí
Usnesení číslo: 4458/RM1014/58

(zn.předkl.)
36
Rada města
 
1)
rozhodla
 

o uzavření smlouvy o zabezpečení odborné praxe studentů vzdělávacích institucí mezi statutárním městem Ostrava a Střední školou technickou a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvkovou organizací, se sídlem Moravská 2, 703 00 Ostrava-Vítkovice, IČ 14451093, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

 
	
 
RM_M 31. Návrh na souhlas ke stavbám na pozemcích v katastrálních územích obce Ostrava, jako vlastníka sousedních nemovitostí
Usnesení číslo: 4459/RM1014/58

(zn.předkl.)
84
Rada města
 
1)
souhlasí
 
a) jako vlastník  sousední nemovitosti (statutární město Ostrava vlastní pozemek parc.č. 380/11 – ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Muglinov, obec Ostrava)  s vydáním územního souhlasu (umístěním a realizací stavby) pro stavbu „Vodovodní přípojka a vnější domovní rozvod pro pozemek na parcele č. 380/2, k.ú. Muglinov“ pro investora stavby: pana Pavla Wintra a paní Miladu Wintrovou, oba bytem Na Úbočí 268/17, 712 00 Ostrava - Muglinov
b) jako vlastník sousední nemovitosti (statutární město Ostrava vlastní pozemek parc.č. 2917/8 – trvalý travní porost v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava) s vydáním územního souhlasu (ohlášením a umístěním stavby) pro stavbu rodinného domu na pozemcích parc.č. 326/1 – zahrada a parc.č. 326/7 – zahrada v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava, pro investora stavby: pana Lukáše Tvrzníka a paní Hanu Tvrzníkovou, oba bytem Jugoslávská 2805/12, 700 30 Ostrava - Zábřeh  
 
c) jako vlastník sousední nemovitosti (statutární město Ostrava vlastní     pozemek parc.č. 1005/10 – ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Zábřeh – VŽ, obec Ostrava) s vydáním územního souhlasu (ohlášením stavby) pro stavbu „Ostrava, kabely VN 22kV stadion Vítkovice/Ostrava, Závodní, Ridera, VNk, RVN“ na pozemcích parc.č. 154/7 a 3000/6, oba v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava a na pozemcích parc.č. 1005/1, 1005/8, 1005/14, 1005/12, 1005/13, 553/5, 1005/7 a 1005/18, všechny v k.ú. Zábřeh – VŽ, obec Ostrava, pro investora stavby: společnost ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, IČ: 24729035

2)
ukládá
 
Magistrátu města Ostravy,
aby prostřednictvím odboru hospodářské správy zajistil     vyhotovení příslušných souhlasů dle bodů 1a), 1b) a 1c) tohoto usnesení a s tím spojené  veškeré  úkony
 
Vyřizuje:
 
Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy
 
Termín:  18.05.2012
 
3)
zmocňuje
 
vedoucího odboru hospodářské správy
k podpisu souhlasů dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení
 
Vyřizuje:
 
Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy
 
Termín:  18.05.2012
 
	
 
RM_M 52. Kontrola plnění usnesení rady města za období únor - duben 2012
Usnesení číslo: 4460/RM1014/58

(zn.předkl.)
28
Rada města
 
1)
schvaluje
 
předloženou kontrolu s tím, že:
a) usnesení č.:
11174/135   ze dne   15.06.2010 bod 3)
11385/137   ze dne   29.06.2010 bod 4)
11805/140   ze dne   31.08.2010 bod 4)
12011/143   ze dne   21.09.2010 bod 6)
12101/143   ze dne   21.09.2010 bod 3)
00780/RM1014/13 ze dne   22.02.2011 bod 4)
01099/RM1014/16 ze dne   29.03.2011 bod 3)
02874/RM1014/39 ze dne   22.11.2011 bod 3)
02975/RM1014/39 ze dne   22.11.2011 bod 2)
03138/RM1014/41 ze dne   06.12.2011 bod 3)
03166/RM1014/41 ze dne   06.12.2011 bod 3)
03194/RM1014/42 ze dne   20.12.2011 bod 1)
03230/RM1014/42 ze dne   20.12.2011 bod 5)
03230/RM1014/42 ze dne   20.12.2011 bod 6)
03234/RM1014/42 ze dne   20.12.2011 bod 4)
03234/RM1014/42 ze dne   20.12.2011 bod 5)
03235/RM1014/42 ze dne   20.12.2011 bod 5)
03235/RM1014/42 ze dne   20.12.2011 bod 6)
03240/RM1014/42 ze dne   20.12.2011 bod 4)
03240/RM1014/42 ze dne   20.12.2011 bod 5)
03242/RM1014/42 ze dne   20.12.2011 bod 5)
03242/RM1014/42 ze dne   20.12.2011 bod 6)
03243/RM1014/42 ze dne   20.12.2011 bod 5)
03243/RM1014/42 ze dne   20.12.2011 bod 6)
03244/RM1014/42 ze dne   20.12.2011 bod 5)
03244/RM1014/42 ze dne   20.12.2011 bod 6)
03340/RM1014/43 ze dne   10.01.2012 bod 2)
03341/RM1014/43 ze dne   10.01.2012 bod 2)
03386/RM1014/44 ze dne   17.01.2012 bod 2)
03389/RM1014/44 ze dne   17.01.2012 bod 2)
03390/RM1014/44 ze dne   17.01.2012 bod 5)
03390/RM1014/44 ze dne   17.01.2012 bod 6)
03415/RM1014/44 ze dne   17.01.2012 bod 3)
03448/RM1014/45 ze dne   24.01.2012 bod 2)
03449/RM1014/45 ze dne   24.01.2012 bod 6)
03449/RM1014/45 ze dne   24.01.2012 bod 5)
03483/RM1014/46 ze dne   31.01.2012 bod 4)
03489/RM1014/46 ze dne   31.01.2012 bod 3)
03561/RM1014/47 ze dne   07.02.2012 bod 3)
03563/RM1014/47 ze dne   07.02.2012 bod 3)
03574/RM1014/47 ze dne   07.02.2012 bod 3)
03575/RM1014/47 ze dne   07.02.2012 bod 3)
03596/RM1014/47 ze dne   07.02.2012 bod 2)
03598/RM1014/47 ze dne   07.02.2012 bod 3)
03600/RM1014/47 ze dne   07.02.2012 bod 3)
03600/RM1014/47 ze dne   07.02.2012 bod 5)
03601/RM1014/47 ze dne   07.02.2012 bod 5)
03601/RM1014/47 ze dne   07.02.2012 bod 3)
03605/RM1014/47 ze dne   07.02.2012 bod 3)
03608/RM1014/47 ze dne   07.02.2012 bod 2)
03613/RM1014/48 ze dne   14.02.2012 bod 2)
03615/RM1014/48 ze dne   14.02.2012 bod 2)
03616/RM1014/48 ze dne   14.02.2012 bod 3)
03617/RM1014/48 ze dne   14.02.2012 bod 3)
03620/RM1014/48 ze dne   14.02.2012 bod 3)
03626/RM1014/48 ze dne   14.02.2012 bod 3)
03626/RM1014/48 ze dne   14.02.2012 bod 4)
03630/RM1014/48 ze dne   14.02.2012 bod 3)
03631/RM1014/48 ze dne   14.02.2012 bod 2)
03632/RM1014/48 ze dne   14.02.2012 bod 2)
03634/RM1014/48 ze dne   14.02.2012 bod 2)
03635/RM1014/48 ze dne   14.02.2012 bod 2)
03636/RM1014/48 ze dne   14.02.2012 bod 5)
03638/RM1014/48 ze dne   14.02.2012 bod 2)
03639/RM1014/48 ze dne   14.02.2012 bod 2)
03639/RM1014/49 ze dne   28.02.2012 bod 2)
03640/RM1014/48 ze dne   14.02.2012 bod 2)
03663/RM1014/48 ze dne   14.02.2012 bod 2)
03665/RM1014/48 ze dne   14.02.2012 bod 2)
03677/RM1014/49 ze dne   28.02.2012 bod 2)
03684/RM1014/49 ze dne   28.02.2012 bod 3)
03685/RM1014/49 ze dne   28.02.2012 bod 3)
03689/RM1014/49 ze dne   28.02.2012 bod 2)
03689/RM1014/49 ze dne   28.02.2012 bod 3)
03689/RM1014/49 ze dne   28.02.2012 bod 2)
03689/RM1014/49 ze dne   28.02.2012 bod 2)
03695/RM1014/49 ze dne   28.02.2012 bod 3)
03704/RM1014/49 ze dne   28.02.2012 bod 2)
03705/RM1014/49 ze dne   28.02.2012 bod 2)
03707/RM1014/49 ze dne   28.02.2012 bod 2)
03708/RM1014/49 ze dne   28.02.2012 bod 2)
03711/RM1014/49 ze dne   28.02.2012 bod 3)
03714/RM1014/49 ze dne   28.02.2012 bod 2)
03715/RM1014/49 ze dne   28.02.2012 bod 2)
03719/RM1014/49 ze dne   28.02.2012 bod 2)
03720/RM1014/49 ze dne   28.02.2012 bod 4)
03720/RM1014/49 ze dne   28.02.2012 bod 5)
03721/RM1014/49 ze dne   28.02.2012 bod 3)
03731/RM1014/49 ze dne   28.02.2012 bod 2)
03732/RM1014/49 ze dne   28.02.2012 bod 4)
03733/RM1014/49 ze dne   28.02.2012 bod 2)
03734/RM1014/49 ze dne   28.02.2012 bod 2)
03739/RM1014/49 ze dne   28.02.2012 bod 25)
03741/RM1014/49 ze dne   28.02.2012 bod 2)
03746/RM1014/49 ze dne   28.02.2012 bod 2)
03748/RM1014/49 ze dne   28.02.2012 bod 4)
03750/RM1014/49 ze dne   28.02.2012 bod 2)
03755/RM1014/49 ze dne   28.02.2012 bod 2)
03755/RM1014/49 ze dne   28.02.2012 bod 3)
03769/RM1014/50 ze dne   06.03.2012 bod 2)
03770/RM1014/50 ze dne   06.03.2012 bod 3)
03771/RM1014/50 ze dne   06.03.2012 bod 2)
03774/RM1014/50 ze dne   06.03.2012 bod 3)
03775/RM1014/50 ze dne   06.03.2012 bod 3)
03776/RM1014/50 ze dne   06.03.2012 bod 2)
03779/RM1014/50 ze dne   06.03.2012 bod 4)
03779/RM1014/50 ze dne   06.03.2012 bod 3)
03781/RM1014/50 ze dne   06.03.2012 bod 3)
03789/RM1014/50 ze dne   06.03.2012 bod 2)
03790/RM1014/50 ze dne   06.03.2012 bod 3)
03791/RM1014/50 ze dne   06.03.2012 bod 3)
03791/RM1014/50 ze dne   06.03.2012 bod 4)
03792/RM1014/50 ze dne   06.03.2012 bod 2)
03793/RM1014/50 ze dne   06.03.2012 bod 2)
03794/RM1014/50 ze dne   06.03.2012 bod 2)
03799/RM1014/50 ze dne   06.03.2012 bod 3)
03802/RM1014/50 ze dne   06.03.2012 bod 2)
03803/RM1014/50 ze dne   06.03.2012 bod 4)
03803/RM1014/50 ze dne   06.03.2012 bod 3)
03804/RM1014/50 ze dne   06.03.2012 bod 3)
03804/RM1014/50 ze dne   06.03.2012 bod 4)
03805/RM1014/50 ze dne   06.03.2012 bod 3)
03805/RM1014/50 ze dne   06.03.2012 bod 4)
03806/RM1014/50 ze dne   06.03.2012 bod 2)
03807/RM1014/50 ze dne   06.03.2012 bod 2)
03808/RM1014/50 ze dne   06.03.2012 bod 2)
03809/RM1014/50 ze dne   06.03.2012 bod 2)
03810/RM1014/50 ze dne   06.03.2012 bod 2)
03813/RM1014/50 ze dne   06.03.2012 bod 2)
03815/RM1014/50 ze dne   06.03.2012 bod 2)
03816/RM1014/50 ze dne   06.03.2012 bod 2)
03817/RM1014/50 ze dne   06.03.2012 bod 4)
03817/RM1014/50 ze dne   06.03.2012 bod 3)
03818/RM1014/50 ze dne   06.03.2012 bod 2)
03819/RM1014/50 ze dne   06.03.2012 bod 2)
03820/RM1014/50 ze dne   06.03.2012 bod 2)
03821/RM1014/50 ze dne   06.03.2012 bod 2)
03831/RM1014/50 ze dne   06.03.2012 bod 2)
03832/RM1014/50 ze dne   06.03.2012 bod 2)
03833/RM1014/50 ze dne   06.03.2012 bod 2)
03834/RM1014/50 ze dne   06.03.2012 bod 2)
03835/RM1014/50 ze dne   06.03.2012 bod 2)
03840/RM1014/50 ze dne   06.03.2012 bod 2)
03841/RM1014/50 ze dne   06.03.2012 bod 5)
03841/RM1014/50 ze dne   06.03.2012 bod 4)
03842/RM1014/50 ze dne   06.03.2012 bod 6)
03846/RM1014/50 ze dne   06.03.2012 bod 3)
03850/RM1014/50 ze dne   06.03.2012 bod 4)
03855/RM1014/50 ze dne   06.03.2012 bod 2)
03856/RM1014/50 ze dne   06.03.2012 bod 1)
03860/RM1014/50 ze dne   06.03.2012 bod 2)
03861/RM1014/50 ze dne   06.03.2012 bod 3)
03861/RM1014/50 ze dne   06.03.2012 bod 4)
03862/RM1014/50 ze dne   06.03.2012 bod 5)
03862/RM1014/50 ze dne   06.03.2012 bod 3)
03863/RM1014/50 ze dne   06.03.2012 bod 5)
03864/RM1014/50 ze dne   06.03.2012 bod 5)
03864/RM1014/50 ze dne   06.03.2012 bod 3)
03865/RM1014/50 ze dne   06.03.2012 bod 5)
03865/RM1014/50 ze dne   06.03.2012 bod 3)
03867/RM1014/50 ze dne   06.03.2012 bod 3)
03867/RM1014/50 ze dne   06.03.2012 bod 5)
03869/RM1014/50 ze dne   06.03.2012 bod 3)
03870/RM1014/50 ze dne   06.03.2012 bod 2)
03870/RM1014/50 ze dne   06.03.2012 bod 3)
03871/RM1014/50 ze dne   06.03.2012 bod 2)
03872/RM1014/50 ze dne   06.03.2012 bod 2)
03875/RM1014/51 ze dne   13.03.2012 bod 2)
03876/RM1014/51 ze dne   13.03.2012 bod 4)
03876/RM1014/51 ze dne   13.03.2012 bod 2)
03878/RM1014/51 ze dne   13.03.2012 bod 3)
03884/RM1014/51 ze dne   13.03.2012 bod 3)
03891/RM1014/51 ze dne   13.03.2012 bod 2)
03892/RM1014/51 ze dne   13.03.2012 bod 2)
03893/RM1014/51 ze dne   13.03.2012 bod 2)
03896/RM1014/51 ze dne   13.03.2012 bod 2)
03897/RM1014/51 ze dne   13.03.2012 bod 2)
03898/RM1014/51 ze dne   13.03.2012 bod 2)
03899/RM1014/51 ze dne   13.03.2012 bod 3)
03901/RM1014/51 ze dne   13.03.2012 bod 3)
03902/RM1014/51 ze dne   13.03.2012 bod 3)
03904/RM1014/51 ze dne   13.03.2012 bod 4)
03904/RM1014/51 ze dne   13.03.2012 bod 2)
03913/RM1014/52 ze dne   20.03.2012 bod 2)
03914/RM1014/52 ze dne   20.03.2012 bod 3)
03915/RM1014/52 ze dne   20.03.2012 bod 4)
03916/RM1014/52 ze dne   20.03.2012 bod 3)
03917/RM1014/52 ze dne   20.03.2012 bod 5)
03917/RM1014/52 ze dne   20.03.2012 bod 4)
03923/RM1014/52 ze dne   20.03.2012 bod 5)
03929/RM1014/52 ze dne   20.03.2012 bod 3)
03935/RM1014/52 ze dne   20.03.2012 bod 3)
03942/RM1014/52 ze dne   20.03.2012 bod 3)
03959/RM1014/52 ze dne   20.03.2012 bod 2)
03960/RM1014/52 ze dne   20.03.2012 bod 2)
03961/RM1014/52 ze dne   20.03.2012 bod 3)
03962/RM1014/52 ze dne   20.03.2012 bod 2)
03963/RM1014/52 ze dne   20.03.2012 bod 2)
03964/RM1014/52 ze dne   20.03.2012 bod 4)
03965/RM1014/52 ze dne   20.03.2012 bod 2)
03966/RM1014/52 ze dne   20.03.2012 bod 3)
03967/RM1014/52 ze dne   20.03.2012 bod 2)
03968/RM1014/52 ze dne   20.03.2012 bod 2)
03968/RM1014/52 ze dne   20.03.2012 bod 3)
03968/RM1014/52 ze dne   20.03.2012 bod 6)
03980/RM1014/52 ze dne   20.03.2012 bod 4)
03980/RM1014/52 ze dne   20.03.2012 bod 3)
03984/RM1014/52 ze dne   20.03.2012 bod 3)
03992/RM1014/53 ze dne   27.03.2012 bod 4)
03994/RM1014/53 ze dne   27.03.2012 bod 2)
03996/RM1014/53 ze dne   27.03.2012 bod 2)
04005/RM1014/53 ze dne   27.03.2012 bod 2)
04009/RM1014/53 ze dne   27.03.2012 bod 3)
04010/RM1014/53 ze dne   27.03.2012 bod 2)
04013/RM1014/53 ze dne   27.03.2012 bod 3)
04038/RM1014/53 ze dne   27.03.2012 bod 3)
04045/RM1014/53 ze dne   27.03.2012 bod 2)
04046/RM1014/53 ze dne   27.03.2012 bod 6)
04047/RM1014/53 ze dne   27.03.2012 bod 2)
04057/RM1014/53 ze dne   27.03.2012 bod 2)
04060/RM1014/53 ze dne   27.03.2012 bod 3)
04063/RM1014/53 ze dne   27.03.2012 bod 3)
04064/RM1014/53 ze dne   27.03.2012 bod 2)
04067/RM1014/53 ze dne   27.03.2012 bod 5)
04067/RM1014/53 ze dne   27.03.2012 bod 7)
04071/RM1014/53 ze dne   27.03.2012 bod 2)
04075/RM1014/53 ze dne   27.03.2012 bod 2)
04078/RM1014/53 ze dne   27.03.2012 bod 2)
04078/RM1014/53 ze dne   27.03.2012 bod 3)
04079/RM1014/53 ze dne   27.03.2012 bod 3)
04079/RM1014/53 ze dne   27.03.2012 bod 2)
04084/RM1014/54 ze dne   03.04.2012 bod 5)
04085/RM1014/54 ze dne   03.04.2012 bod 3)
04087/RM1014/54 ze dne   03.04.2012 bod 4)
04088/RM1014/54 ze dne   03.04.2012 bod 4)
04091/RM1014/54 ze dne   03.04.2012 bod 3)
04106/RM1014/54 ze dne   03.04.2012 bod 2)
04107/RM1014/54 ze dne   03.04.2012 bod 2)
04108/RM1014/54 ze dne   03.04.2012 bod 3)
04109/RM1014/54 ze dne   03.04.2012 bod 3)
04110/RM1014/54 ze dne   03.04.2012 bod 4)
04111/RM1014/54 ze dne   03.04.2012 bod 2)
04112/RM1014/54 ze dne   03.04.2012 bod 3)
04116/RM1014/54 ze dne   03.04.2012 bod 3)
04117/RM1014/54 ze dne   03.04.2012 bod 4)
04119/RM1014/54 ze dne   03.04.2012 bod 3)
04123/RM1014/54 ze dne   03.04.2012 bod 2)
04126/RM1014/54 ze dne   03.04.2012 bod 2)
04127/RM1014/54 ze dne   03.04.2012 bod 2)
04128/RM1014/54 ze dne   03.04.2012 bod 2)
04129/RM1014/54 ze dne   03.04.2012 bod 3)
04129/RM1014/54 ze dne   03.04.2012 bod 4)
04130/RM1014/54 ze dne   03.04.2012 bod 4)
04132/RM1014/54 ze dne   03.04.2012 bod 8)
04133/RM1014/54 ze dne   03.04.2012 bod 2)
04134/RM1014/54 ze dne   03.04.2012 bod 2)
04135/RM1014/54 ze dne   03.04.2012 bod 2)
04136/RM1014/54 ze dne   03.04.2012 bod 2)
04136/RM1014/54 ze dne   03.04.2012 bod 3)
04138/RM1014/54 ze dne   03.04.2012 bod 2)
04143/RM1014/55 ze dne   10.04.2012 bod 2)
04144/RM1014/55 ze dne   10.04.2012 bod 2)
04148/RM1014/55 ze dne   10.04.2012 bod 4)
04150/RM1014/55 ze dne   10.04.2012 bod 2)
04151/RM1014/55 ze dne   10.04.2012 bod 12)
04153/RM1014/55 ze dne   10.04.2012 bod 4)
04154/RM1014/55 ze dne   10.04.2012 bod 3)
04155/RM1014/55 ze dne   10.04.2012 bod 2)
04174/RM1014/55 ze dne   10.04.2012 bod 4)
04175/RM1014/55 ze dne   10.04.2012 bod 2)
04176/RM1014/55 ze dne   10.04.2012 bod 2)
04177/RM1014/55 ze dne   10.04.2012 bod 2)
04178/RM1014/55 ze dne   10.04.2012 bod 2)
04179/RM1014/55 ze dne   10.04.2012 bod 3)
04180/RM1014/55 ze dne   10.04.2012 bod 2)
04181/RM1014/55 ze dne   10.04.2012 bod 3)
04182/RM1014/55 ze dne   10.04.2012 bod 2)
04183/RM1014/55 ze dne   10.04.2012 bod 2)
04185/RM1014/55 ze dne   10.04.2012 bod 4)
04186/RM1014/55 ze dne   10.04.2012 bod 4)
04189/RM1014/55 ze dne   10.04.2012 bod 2)
04190/RM1014/55 ze dne   10.04.2012 bod 2)
04191/RM1014/55 ze dne   10.04.2012 bod 4)
04192/RM1014/55 ze dne   10.04.2012 bod 3)
04193/RM1014/55 ze dne   10.04.2012 bod 3)
04194/RM1014/55 ze dne   10.04.2012 bod 2)
04195/RM1014/55 ze dne   10.04.2012 bod 3)
04196/RM1014/55 ze dne   10.04.2012 bod 4)
04197/RM1014/55 ze dne   10.04.2012 bod 3)
04198/RM1014/55 ze dne   10.04.2012 bod 2)
04200/RM1014/55 ze dne   10.04.2012 bod 2)
04201/RM1014/55 ze dne   10.04.2012 bod 4)
04203/RM1014/55 ze dne   10.04.2012 bod 2)
04204/RM1014/55 ze dne   10.04.2012 bod 3)
04205/RM1014/55 ze dne   10.04.2012 bod 4)
04206/RM1014/55 ze dne   10.04.2012 bod 4)
04207/RM1014/55 ze dne   10.04.2012 bod 3)
04208/RM1014/55 ze dne   10.04.2012 bod 3)
04210/RM1014/55 ze dne   10.04.2012 bod 2)
04211/RM1014/55 ze dne   10.04.2012 bod 3)
04212/RM1014/55 ze dne   10.04.2012 bod 8)
04213/RM1014/55 ze dne   10.04.2012 bod 9)
04214/RM1014/55 ze dne   10.04.2012 bod 5)
04214/RM1014/55 ze dne   10.04.2012 bod 3)
04215/RM1014/55 ze dne   10.04.2012 bod 4)
04216/RM1014/55 ze dne   10.04.2012 bod 2)
04217/RM1014/55 ze dne   10.04.2012 bod 5)
04218/RM1014/55 ze dne   10.04.2012 bod 3)
04219/RM1014/55 ze dne   10.04.2012 bod 3)
04220/RM1014/55 ze dne   10.04.2012 bod 2)
04221/RM1014/55 ze dne   10.04.2012 bod 6)
04223/RM1014/55 ze dne   10.04.2012 bod 2)
04226/RM1014/56 ze dne   17.04.2012 bod 5)
04227/RM1014/56 ze dne   17.04.2012 bod 7)
04228/RM1014/56 ze dne   17.04.2012 bod 2)
04231/RM1014/56 ze dne   17.04.2012 bod 2)
04233/RM1014/56 ze dne   17.04.2012 bod 2)
04233/RM1014/56 ze dne   17.04.2012 bod 3)
04235/RM1014/56 ze dne   17.04.2012 bod 5)
04236/RM1014/56 ze dne   17.04.2012 bod 2)
04237/RM1014/56 ze dne   17.04.2012 bod 4)
04238/RM1014/56 ze dne   17.04.2012 bod 3)
04240/RM1014/56 ze dne   17.04.2012 bod 3)
04242/RM1014/56 ze dne   17.04.2012 bod 7)
04247/RM1014/56 ze dne   17.04.2012 bod 3)
04251/RM1014/56 ze dne   17.04.2012 bod 3)
04258/RM1014/56 ze dne   17.04.2012 bod 2)
04259/RM1014/56 ze dne   17.04.2012 bod 4)
04264/RM1014/56 ze dne   17.04.2012 bod 4)
04265/RM1014/56 ze dne   17.04.2012 bod 2)
04267/RM1014/56 ze dne   17.04.2012 bod 3)
04268/RM1014/56 ze dne   17.04.2012 bod 5)
04269/RM1014/56 ze dne   17.04.2012 bod 5)
04274/RM1014/56 ze dne   17.04.2012 bod 2)
04276/RM1014/56 ze dne   17.04.2012 bod 2)
04277/RM1014/56 ze dne   17.04.2012 bod 2)
04278/RM1014/56 ze dne   17.04.2012 bod 3)
04280/RM1014/56 ze dne   17.04.2012 bod 2)
04282/RM1014/56 ze dne   17.04.2012 bod 3)
04285/RM1014/56 ze dne   17.04.2012 bod 2)
04296/RM1014/57 ze dne   24.04.2012 bod 2)
04298/RM1014/57 ze dne   24.04.2012 bod 2)
04303/RM1014/57 ze dne   24.04.2012 bod 3)
04308/RM1014/57 ze dne   24.04.2012 bod 2)
04308/RM1014/57 ze dne   24.04.2012 bod 3)
04309/RM1014/57 ze dne   24.04.2012 bod 2)
04314/RM1014/57 ze dne   24.04.2012 bod 3)
04326/RM1014/57 ze dne   24.04.2012 bod 3)
04327/RM1014/57 ze dne   24.04.2012 bod 2)
04328/RM1014/57 ze dne   24.04.2012 bod 4)
04346/RM1014/57 ze dne   24.04.2012 bod 2)
04360/RM1014/57 ze dne   24.04.2012 bod 2)
04363/RM1014/57 ze dne   24.04.2012 bod 3)
04363/RM1014/57 ze dne   24.04.2012 bod 2)
jsou splněna a vyřazují se z dalšího sledování dle přílohy č. 1 a 3 předloženého materiálu
b) usnesení č.:
    259/5      ze dne   12.12.2006 bod 6)
  2976/46     ze dne   11.12.2007 bod 2)
 9580/114    ze dne   08.12.2009 bod 3)
10469/55m  ze dne   07.04.2010 bod 5)
10811/130   ze dne   11.05.2010 bod 4)
10900/131   ze dne   18.05.2010 bod 7)
11389/137   ze dne   29.06.2010 bod 2)
11404/137   ze dne   29.06.2010 bod 4)
11506/138   ze dne   15.07.2010 bod 4)
11507/138   ze dne   15.07.2010 bod 3)
11919/141   ze dne   07.09.2010 bod 3)
00048/RM1014/3 ze dne   23.11.2010 bod 4)
00534/RM1014/10 ze dne   25.01.2011 bod 6)
00663/RM1014/11 ze dne   08.02.2011 bod 4)
00705/RM1014/12 ze dne   15.02.2011 bod 2)
01532/RM1014/22 ze dne   24.05.2011 bod 2)
01590/RM1014/23 ze dne   07.06.2011 bod 4)
01854/RM1014/25 ze dne   20.06.2011 bod 3)
02267/RM1014/28 ze dne   23.08.2011 bod 7)
02341/RM1014/29 ze dne   30.08.2011 bod 4)
02632/RM1014/34 ze dne   11.10.2011 bod 3)
02814/RM1014/36 ze dne   25.10.2011 bod 3)
02814/RM1014/36 ze dne   25.10.2011 bod 4)
02825/RM1014/37 ze dne   01.11.2011 bod 4)
02973/RM1014/39 ze dne   22.11.2011 bod 2)
02976/RM1014/39 ze dne   22.11.2011 bod 2)
03028/RM1014/39 ze dne   22.11.2011 bod 4)
03038/RM1014/39 ze dne   22.11.2011 bod 4)
03135/RM1014/41 ze dne   06.12.2011 bod 2)
03184/RM1014/41 ze dne   06.12.2011 bod 1)
03194/RM1014/42 ze dne   20.12.2011 bod 1)
03291/RM1014/42 ze dne   20.12.2011 bod 3)
03291/RM1014/42 ze dne   20.12.2011 bod 5)
03388/RM1014/44 ze dne   17.01.2012 bod 5)
03388/RM1014/44 ze dne   17.01.2012 bod 6)
03416/RM1014/44 ze dne   17.01.2012 bod 3)
03433/RM1014/45 ze dne   24.01.2012 bod 4)
03460/RM1014/45 ze dne   24.01.2012 bod 4)
03466/RM1014/45 ze dne   24.01.2012 bod 3)
03564/RM1014/47 ze dne   07.02.2012 bod 2)
03576/RM1014/47 ze dne   07.02.2012 bod 5)
03576/RM1014/47 ze dne   07.02.2012 bod 6)
03601/RM1014/47 ze dne   07.02.2012 bod 6)
03601/RM1014/47 ze dne   07.02.2012 bod 7)
03614/RM1014/48 ze dne   14.02.2012 bod 3)
03636/RM1014/48 ze dne   14.02.2012 bod 6)
03637/RM1014/48 ze dne   14.02.2012 bod 4)
03637/RM1014/48 ze dne   14.02.2012 bod 5)
03681/RM1014/49 ze dne   28.02.2012 bod 3)
03686/RM1014/49 ze dne   28.02.2012 bod 2)
03693/RM1014/49 ze dne   28.02.2012 bod 3)
03693/RM1014/49 ze dne   28.02.2012 bod 4)
03713/RM1014/49 ze dne   28.02.2012 bod 5)
03713/RM1014/49 ze dne   28.02.2012 bod 6)
03716/RM1014/49 ze dne   28.02.2012 bod 4)
03716/RM1014/49 ze dne   28.02.2012 bod 5)
03748/RM1014/49 ze dne   28.02.2012 bod 3)
03757/RM1014/49 ze dne   28.02.2012 bod 3)
03841/RM1014/50 ze dne   06.03.2012 bod 7)
03899/RM1014/51 ze dne   13.03.2012 bod 4)
03908/RM1014/52 ze dne   20.03.2012 bod 6)
03908/RM1014/52 ze dne   20.03.2012 bod 5)
03908/RM1014/52 ze dne   20.03.2012 bod 3)
03908/RM1014/52 ze dne   20.03.2012 bod 2)
03923/RM1014/52 ze dne   20.03.2012 bod 6)
03923/RM1014/52 ze dne   20.03.2012 bod 7)
03923/RM1014/52 ze dne   20.03.2012 bod 5)
03937/RM1014/52 ze dne   20.03.2012 bod 4)
03968/RM1014/52 ze dne   20.03.2012 bod 4)
03993/RM1014/52 ze dne   20.03.2012 bod 3)
04015/RM1014/53 ze dne   27.03.2012 bod 5)
04015/RM1014/53 ze dne   27.03.2012 bod 6)
04016/RM1014/53 ze dne   27.03.2012 bod 5)
04016/RM1014/53 ze dne   27.03.2012 bod 6)
04017/RM1014/53 ze dne   27.03.2012 bod 6)
04017/RM1014/53 ze dne   27.03.2012 bod 5)
04026/RM1014/53 ze dne   27.03.2012 bod 5)
04026/RM1014/53 ze dne   27.03.2012 bod 6)
04027/RM1014/53 ze dne   27.03.2012 bod 5)
04027/RM1014/53 ze dne   27.03.2012 bod 6)
04030/RM1014/53 ze dne   27.03.2012 bod 5)
04030/RM1014/53 ze dne   27.03.2012 bod 6)
04031/RM1014/53 ze dne   27.03.2012 bod 4)
04031/RM1014/53 ze dne   27.03.2012 bod 5)
04032/RM1014/53 ze dne   27.03.2012 bod 5)
04032/RM1014/53 ze dne   27.03.2012 bod 6)
04039/RM1014/53 ze dne   27.03.2012 bod 4)
04039/RM1014/53 ze dne   27.03.2012 bod 5)
04067/RM1014/53 ze dne   27.03.2012 bod 6)
04068/RM1014/53 ze dne   27.03.2012 bod 7)
04070/RM1014/53 ze dne   27.03.2012 bod 5)
04070/RM1014/53 ze dne   27.03.2012 bod 6)
04147/RM1014/55 ze dne   10.04.2012 bod 3)
04156/RM1014/55 ze dne   10.04.2012 bod 2)
04204/RM1014/55 ze dne   10.04.2012 bod 2)
04213/RM1014/55 ze dne   10.04.2012 bod 4)
04213/RM1014/55 ze dne   10.04.2012 bod 4)
04215/RM1014/55 ze dne   10.04.2012 bod 3)
04218/RM1014/55 ze dne   10.04.2012 bod 4)
04221/RM1014/55 ze dne   10.04.2012 bod 5)
04221/RM1014/55 ze dne   10.04.2012 bod 4)
04227/RM1014/56 ze dne   17.04.2012 bod 4)
04227/RM1014/56 ze dne   17.04.2012 bod 6)
04232/RM1014/56 ze dne   17.04.2012 bod 3)
04236/RM1014/56 ze dne   17.04.2012 bod 3)
04244/RM1014/56 ze dne   17.04.2012 bod 2)
04245/RM1014/56 ze dne   17.04.2012 bod 2)
04263/RM1014/56 ze dne   17.04.2012 bod 3)
04263/RM1014/56 ze dne   17.04.2012 bod 4)
04277/RM1014/56 ze dne   17.04.2012 bod 3)
04281/RM1014/56 ze dne   17.04.2012 bod 3)
04287/RM1014/57 ze dne   24.04.2012 bod 6)
04288/RM1014/57 ze dne   24.04.2012 bod 6)
04289/RM1014/57 ze dne   24.04.2012 bod 6)
04290/RM1014/57 ze dne   24.04.2012 bod 4)
04291/RM1014/57 ze dne   24.04.2012 bod 6)
04293/RM1014/57 ze dne   24.04.2012 bod 6)
04293/RM1014/57 ze dne   24.04.2012 bod 6)
04294/RM1014/57 ze dne   24.04.2012 bod 6)
04297/RM1014/57 ze dne   24.04.2012 bod 1)
04301/RM1014/57 ze dne   24.04.2012 bod 2)
04303/RM1014/57 ze dne   24.04.2012 bod 4)
04307/RM1014/57 ze dne   24.04.2012 bod 3)
04311/RM1014/57 ze dne   24.04.2012 bod 4)
04311/RM1014/57 ze dne   24.04.2012 bod 5)
04312/RM1014/57 ze dne   24.04.2012 bod 4)
04312/RM1014/57 ze dne   24.04.2012 bod 2)
04314/RM1014/57 ze dne   24.04.2012 bod 4)
04320/RM1014/57 ze dne   24.04.2012 bod 2)
04342/RM1014/57 ze dne   24.04.2012 bod 2)
04346/RM1014/57 ze dne   24.04.2012 bod 3)
04347/RM1014/57 ze dne   24.04.2012 bod 5)
04347/RM1014/57 ze dne   24.04.2012 bod 3)
04359/RM1014/57 ze dne   24.04.2012 bod 5)
04359/RM1014/57 ze dne   24.04.2012 bod 4)
04359/RM1014/57 ze dne   24.04.2012 bod 6)
04364/RM1014/57 ze dne   24.04.2012 bod 2)
zařazuje ke kontrole plnění usnesení rady města za období květen 2012 dle přílohy č. 2 a 4 předloženého materiálu
2)
mění
 
termín plnění v bodě 6) usnesení rady města č. 534/RM1014/10 ze dne 25.01.2011 z původního termínu 31.03.2012 na 30.05.2012,
termín plnění v bodě 2) usnesení rady města č. 1532/RM1014/22 ze dne 24.05.2011 z původního termínu 30.04.2012 na 31.05.2012,
termín plnění v bodě 6) usnesení rady města č. 3636/RM1014/48 ze dne 14.02.2011 z původního termínu 30.04.2012 na 30.06.2012,
termín plnění v bodě 1) usnesení rady města č. 4297/RM1014/57 ze dne 24.04.2012 z původního termínu 04.05.2012 na 31.05.2012
 
	
 
RM_VZ 6. Zadání veřejné zakázky “Cyklostezka Statek, Mostní (PD+AD+IČ), poř. č. 103/2012
Usnesení číslo: 4461/RM1014/58

(zn.předkl.)
05
Rada města
 
1)
schvaluje
 
rozpočtové opatření, kterým se:
- snižují kapitálové výdaje ORG 3601 Cyklistické stezky - nespecifikované
  § 2219, pol. 6121                                                             o 1.092.000,- Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORG 3125 Cyklostezka Statek, Mostní
  § 2219, pol. 6121                                                             o 1.092.000,- Kč
2)
rozhodla
 
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, projektové dokumentace pro stavební povolení, včetně výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru v rámci akce “Cyklostezka Statek, Mostní” v Ostravě, a to v rozsahu dle předloženého návrhu se společností:
Tebodin Czech Republic, s.r.o.
se sídlem: Praha 8, Prvního pluku 20/224, PSČ 186 59
IČ: 44264186
za cenu nejvýše přípustnou 910.000,-- Kč bez DPH
3)
ukládá
 

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

 
Vyřizuje:
 
Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
 
Termín:  31.05.2012
 
	
 
 
RM_M 76. Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty Bc. Aleše Boháče a Ing. et Ing. Jiřího Srby, náměstků primátora, do Čínské lidové republiky (Šanghaj) ve dnech 02.-07.10.2012

Usnesení číslo: 4462/RM1014/58

(zn.předkl.)
01
Rada města
 
1)
schvaluje
 

zahraniční pracovní cestu Bc. Aleše Boháče a Ing. et Ing. Jiřího Srby,  náměstků primátora, do Čínské lidové republiky (Šanghaj) ve dnech 02.-07.10.2012 za účelem účasti na mezinárodním veletrhu Shanghai Overseas Property & Immigration Show 



2)
schvaluje
 

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

3)
ukládá
 

náměstkům primátora Bc. A. Boháčovi a Ing. et Ing. J. Srbovi 
předložit radě města zprávu o výsledku zahraniční pracovní cesty dle bodu 1) tohoto usnesení
 
 
Vyřizuje:
 
Ing. Marcela Trojáková, vedoucí kanceláře primátora 
 
Termín:  6.11.2012
 



