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Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 03.06.2014 
  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název zn.předkl. 

10047/RM1014/133 RM_M 0 Schválení programu 133. schůze rady města dne 
03.06.2014 

28 

10048/RM1014/133 RM_VH 3 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 
společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. 

28 

10049/RM1014/133 RM_VH 1 Výkon působnosti valné hromady obchodní 
společnosti OZO Ostrava s.r.o. 

45 

10050/RM1014/133 RM_VH 2 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 
společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s. 

45 

10051/RM1014/133 RM_M 52 Projednání vybraných bodů řádné valné hromady 
obchodní společnosti Společnost pro využití letiště 
Ostrava-Mošnov, a.s. 

88 

10052/RM1014/133 RM_VZ 14 Zadání veřejné zakázky “Nákup obuvi”, poř. č. 
75/2014 

25 

10053/RM1014/133 RM_VZ 15 Zadání veřejné zakázky “Nákup kalhot”, poř. č. 
74/2014 

25 

10054/RM1014/133 RM_M 64 Zvýšení podílu financování z dotace v režimu de 
minimis pro projekt “Dodávka komunální techniky 
pro projekt OPŽP - Snížení prašnosti MČ Ostrava 
Radvanice a Bartovice” 

50 

10055/RM1014/133 RM_M 11 Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Ing. Petra 
Kajnara, primátora, do Polska (Katovice) dne 
08.05.2014 

35 

10056/RM1014/133 RM_M 51 Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty Ing. 
Simony Piperkové, náměstkyně primátora a členů 
Komise kultury rady města dle předloženého 
seznamu na Slovensko (Bratislava) a do Rakouska 
(Graz) ve dnech 15.-18.6.2014 

01 

10057/RM1014/133 RM_M 61 Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty Ing. 
Jiřího Hrabiny, náměstka primátora a členů komise 
majetkové rady města dle předloženého seznamu 
do Velké Británie (Londýn) ve dnech 10.-12.6.2014 

01 

10058/RM1014/133 RM_M 48 Přehled písemností adresovaných radě města a 
zastupitelstvu města za období od 22.03.2014 do 
27.05.2014 

28 

10059/RM1014/133 RM_VZ 17 Veřejná zakázka “Dodávka a instalace sirén”, poř. 
č. 76/2014 

38 

10060/RM1014/133 RM_M 6 Návrh aktualizace č. 3 Plánu financování obnovy 
vodovodů a kanalizací 

80 

10061/RM1014/133 RM_M 47 Návrh na výpověď smlouvy na dodávku a 
poskytnutí programových produktů a komplexu 
služeb pro zabezpečení jejich užití se společností 
AEC, spol. s r.o. 
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10062/RM1014/133 RM_M 63 Návrh na uzavření smlouvy o spolupráci GISMO 
mezi statutárním městem Ostrava a tímto správcem 
inženýrských sítí: Dalkia Česká republika, a.s., 28. 
října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, 
IČ: 4519 3410 

83 

10063/RM1014/133 RM_VZ 8 Smlouva na poskytování služeb technické podpory 
integrovaného městského portálu se společností D3 
Soft, s.r.o. 

83 

10064/RM1014/133 RM_VZ 9 Smlouva na rozšíření portálu pro správu identit - 
BCV solutions s. r. o. 

83 

10065/RM1014/133 RM_VZ 16 Rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu 
hospodářské soutěže ve věci veřejné zakázky 
“Optimalizace a konsolidace programového 
vybavení IS VERA” 

83 

10066/RM1014/133 RM_M 8 Návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě na zajištění 
sledování kvality ovzduší prostřednictvím balónu 

31 

10067/RM1014/133 RM_M 13 Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí účelové dotace 
z rozpočtu statutárního města Ostravy č. 
1330/2013/OŽP 

31 

10068/RM1014/133 RM_M 15 Poskytnutí finančních prostředků z Fondu životního 
prostředí města městskému obvodu Hošťálkovice 

31 

10069/RM1014/133 RM_M 5 Povolení výjimky ze stavební uzávěry SDD 
“Kutací jáma Gustav (G2)” pro parkoviště v rámci 
stavby “Přestavba bytového domu na Autoservis” v 
k.ú. Muglinov 

37 

10070/RM1014/133 RM_M 26 Návrh na záměr města prodat či neprodat pozemek 
parc.č. 192/4, návrh na záměr města neprodat 
pozemky, vše v k.ú. Moravská Ostrava, obec 
Ostrava (ul. Vojanova) a návrh na záměr města 
nesměnit pozemky v k.ú. Moravská Ostrava, obec 
Ostrava, za pozemky v k.ú. Vřesina u Bílovce, obec 
Vřesina 

08 

10071/RM1014/133 RM_M 17 Návrh na souhlas s umístěním stavby na pozemcích 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy 

08 

10072/RM1014/133 RM_M 19 Návrh na zřízení služebnosti a uzavření smlouvy o 
zřízení služebnosti k pozemkům ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy v k.ú Přívoz, obec 
Ostrava, pro Dalkia Česká republika, a.s. 

08 

10073/RM1014/133 RM_M 18 Návrh na souhlas s umístěním staveb na pozemcích 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy 

08 

10074/RM1014/133 RM_M 20 Návrh na záměr města prodat pozemek v k.ú. 
Vítkovice, obec Ostrava 

08 

10075/RM1014/133 RM_M 21 Návrh na záměr města prodat pozemek p.č.st. 6566, 
k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava 

08 

10076/RM1014/133 RM_M 22 Návrh na záměr města prodat pozemek parc.č. 
2743/14 v k.ú. Svinov, obec Ostrava 

08 

10077/RM1014/133 RM_M 23 Návrh na záměr města prodat pozemek parc.č. 
570/57 v k.ú. Svinov, obec Ostrava 

08 
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10078/RM1014/133 RM_M 24 Návrh na záměr města prodat pozemky v k.ú. 
Polanka nad Odrou a v k.ú. Slezská Ostrava, obec 
Ostrava 

08 

10079/RM1014/133 RM_M 25 Návrh na záměr města neprodat nemovitosti v k. ú. 
Přívoz, lokalita ulice Sokolská třída a v k. ú. Nová 
Ves u Ostravy, lokalita ulice Bartošova, obec 
Ostrava 

08 

10080/RM1014/133 RM_M 27 Návrh na záměr města pronajmout část pozemku v 
k. ú. Heřmanice, návrh na záměr města změnit 
nájemní smlouvu ev. č. 2175/2013/MJ ze dne 
30.7.2013 

08 

10081/RM1014/133 RM_M 28 Návrh na záměr města pronajmout pozemky v k. ú. 
Moravská Ostrava a Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, 
návrh na záměr města nepronajmout pozemky v k. 
ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

08 

10082/RM1014/133 RM_M 29 Návrh na uzavření nájemní smlouvy s QX 
PROMOTION a. s. 

08 

10083/RM1014/133 RM_M 30 Návrh na záměr města nepronajmout nemovitosti v 
k.ú. Svinov, obec Ostrava 

08 

10084/RM1014/133 RM_M 31 Návrh na záměr pachtu nemovitostí v k.ú. 
Moravská Ostrava 

08 

10085/RM1014/133 RM_M 32 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce k části 
pozemku parc. č. 980/1 v k. ú. Moravská Ostrava, 
obec Ostrava 

08 

10086/RM1014/133 RM_M 33 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce (k.ú. 
Moravská Ostrava) 

08 

10087/RM1014/133 RM_M 34 Návrh na uzavření dodatku č.11 ke smlouvě o 
výpůjčce movitých věcí ev.č. 06337/2001/MJ s 
Divadelní společnosti Petra Bezruče s.r.o. 

08 

10088/RM1014/133 RM_M 35 Souhlas s postoupením smluv 08 
10089/RM1014/133 RM_M 53 Návrh na prodej pozemků v k. ú. Poruba a v k.ú. 

Svinov, obec Ostrava Povodí Odry s.p. 
08 

10090/RM1014/133 RM_M 54 Návrh na souhlas s umístěním NTL plynovodní 
přípojky do pozemku ve vlastnictví statutárního 
města Ostravy a návrh na uzavření smlouvy o 
budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucím 
oprávněným fyzickou osobou 

08 

10091/RM1014/133 RM_M 55 Návrh na uzavření smlouvy o zrušení věcného 
břemene a uzavření smlouvy o zřízení věcného 
břemene - služebnosti k pozemku ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy pro ČEZ Distribuce, a.s. 

08 

10092/RM1014/133 RM_M 56 Návrh na zřízení věcného břemene - služebnosti a 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - 
služebnosti na podzemní kabelovou přípojku 2x 
NN a 3 ks přípojných skříní k nemovitostem ve 
vlastnictví statutárního města Ostravy pro 
oprávněného ČEZ Distribuce, a.s. 
 

08 
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10093/RM1014/133 RM_M 57 Návrh na zřízení věcného břemene - služebnosti a 
uzavření smluv o zřízení věcného břemene - 
služebnosti k pozemkům ve vlastnictví statutárního 
města Ostravy pro oprávněného ČEZ Distribuce, 
a.s. 

08 

10094/RM1014/133 RM_M 58 Návrh na uzavření dodatku k budoucí smlouvě o 
zřízení služebnosti ev. č. 0960/2014/MJ ze dne 
4.4.2014 s oprávněným: OVANET a.s., návrh na 
zřízení služebnosti a uzavření smlouvy o zřízení 
služebnosti k pozemku v k. ú. Třebovice ve 
Slezsku, obec Ostrava, s oprávněným: Telefónica 
Czech Republic, a.s. 

08 

10095/RM1014/133 RM_M 59 Návrh na výpověď nájmu (k.ú. Moravská Ostrava) 08 
10096/RM1014/133 RM_M 60 Návrh na změnu usnesení RM č. 

8851/RM1014/115 ze dne 3.12.2013 
08 

10097/RM1014/133 RM_M 66 Návrh na vykoupení nemovitostí v k.ú. Petřkovice 
u Ostravy, obec Ostrava (inv. akce - Kanalizace 
Petřkovice) 

08 

10098/RM1014/133 RM_M 67 Návrh uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o budoucí 
smlouvě kupní ev. č. 2140/2010/MJ 

08 

10099/RM1014/133 RM_M 68 Návrh na přijetí daru vodovodního řadu a jednotné 
kanalizace, uzavření darovacích smluv s dárci T.K. 
a fyz. osobami a uzavření smluv o zřízení 
služebnosti s fyzickými osobami, v k.ú. Polanka 
nad Odrou, Hošťálkovice, obec Ostrava 

08 

10100/RM1014/133 RM_M 69 Návrh na vyřazení přebytečného movitého majetku 
z výpůjčky HZS MSK, prodej obci Kyjovice a 
uzavření kupní smlouvy 

08 

10101/RM1014/133 RM_M 70 Návrh na uzavření dodatku k nájemní smlouvě na 
užívání nemovitosti v k.ú. Slezská Ostrava, obec 
Ostrava 

08 

10102/RM1014/133 RM_M 4 Návrh na uzavření Dohody o převodu práv a 
povinností o připojení odběrního místa elektrické 
energie k distribuční soustavě v souvislosti se 
stavbou Integrované výjezdové centrum Ostrava Jih 

05 

10104/RM1014/133 RM_M 14 Návrh na uzavření Smlouvy o zřízení věcného 
břemene v souvislosti se stavbou Nová Karolina - 
tramvajová zastávka 28. října - přeložky plynovodů 

05 

10105/RM1014/133 RM_M 16 Návrh na uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo 
č. 2348/2013/OI/LPO ze dne 09.09.2013 na 
zpracování projektové dokumentace stavby 
“Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. 
Moravská” v Ostravě-Zábřeh nad Odrou 

05 

10106/RM1014/133 RM_M 36 Návrh na uzavření “Smluv o zřízení služebnosti” v 
souvislosti se stavbami odboru investičního, 
zahrnutými do kapitálového rozpočtu statutárního 
města Ostravy 
 

05 
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10107/RM1014/133 RM_M 37 Návrh na uzavření “Smlouvy o poskytnutí finanční 
náhrady za odstraněné stromy” v souvislosti s 
realizací stavby “Rekonstrukce vodovodu ul. 
Antošovická”  

05 

10108/RM1014/133 RM_M 38 Návrh na uzavření “Smluv o zřízení věcného 
břemene” v souvislosti se stavbou “Tramvajová 
zastávka Karolina” 

05 

10109/RM1014/133 RM_M 39 Návrh na uzavření Dohody o převodu práv a 
povinností stavebníka 

05 

10110/RM1014/133 RM_VZ 1 Veřejná zakázka “Revitalizace vodní plochy 
Radvanice (PD+IČ+AD)”, poř. č. 83/2014 

05 

10111/RM1014/133 RM_VZ 2 Veřejná zakázka “Demolice objektů ve FNsP 
Zábřeh”, poř.č. 93/2014 

05 

10112/RM1014/133 RM_VZ 3 Významná veřejná zakázka “Kanalizace Folvarek 
II. etapa”, poř. č. 95/2014 

05 

10113/RM1014/133 RM_VZ 4 Veřejná zakázka “Rekonstrukce ČSOV Pašerových 
a kanalizace ul. Grmelova”, poř.č. 038/2014 

05 

10114/RM1014/133 RM_VZ 5 Veřejná zakázka “Rekonstrukce VO Studentská”, 
poř. č. 101/2014 

05 

10115/RM1014/133 RM_VZ 6 Návrh na zadání veřejných zakázek malého rozsahu 
a uzavření příkazních smluv na výkon inženýrské 
činnosti pro realizaci staveb “Doplnění nasvětlení 
přechodů 1. čs. arm. sboru”, v MěObv Ostrava-
Poruba, “Rekonstrukce veřejného osvětlení 
(VO)Ráčkova”, v MěObv Radvanice a Bartovice a 
“Rekonstrukce VO V Zálomu” v MěObv Ostrava-
Jih 

05 

10116/RM1014/133 RM_VZ 7 Návrh na zadání veřejných zakázek malého rozsahu 
a uzavření příkazních smluv na výkon autorského 
dozoru pro stavby “Ekotermo IIA a Ekotermo III 
(AD)” 

05 

10117/RM1014/133 RM_VZ 10 Veřejná zakázka “Stará Bělá - propojení stávající 
kanalizace na sběrač D”, poř. č. 100/2014 

5 

10118/RM1014/133 RM_VZ 11 Veřejná zakázka “Rekonstrukce místní komunikace 
ul. Karla Svobody”, poř. č. 121/2014 

05 

10119/RM1014/133 RM_VZ 12 Zadání veřejné zakázky “Rekonstrukce Úpravny 
vody Nová Ves”, poř.č. 98/2014 

05 

10120/RM1014/133 RM_VZ 13 Zadání veřejné zakázky “Rekonstrukce 
vodovodního řadu na ul. Volná”, poř.č. 84/2014 

05 

10121/RM1014/133 RM_VZ 18 Veřejná zakázka “Propojení kanalizace Nová Bělá - 
Hrabová (monitoring objektů)”, poř.č. 82/2014 

05 

10122/RM1014/133 RM_M 62 Rozpočtové opatření na krytí výdajů spojených s 
Územním plánem Ostravy 

06 

10123/RM1014/133 RM_M 1 Úprava závazného ukazatele 07 
10124/RM1014/133 RM_M 2 Úprava rozpočtu r. 2014 07 
10125/RM1014/133 RM_M 46 Návrh na uzavření dodatku č. 1 k Příkazní smlouvě 

č. nSIPO 07 - 22/2014 s Českou poštou, s. p. 
 

07 
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10126/RM1014/133 RM_M 49 Schválení nového projektu k financování z úvěru 
Evropské investiční banky 

07 

10127/RM1014/133 RM_M 9 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě ev.č. 
957/2014/OD uzavřené mezi statutárním městem 
Ostrava a společnosti UDI MORAVA s.r.o. 

09 

10128/RM1014/133 RM_M 71 Úkony spojené se schválením společenské smlouvy 
a setrváním jednatele obchodní společnosti 
Koordinátor ODIS s.r.o. 

28 

10129/RM1014/133 RM_M 50 Návrh na projednání obecně závazné vyhlášky, 
kterou se zrušují obecně závazná vyhláška č. 
9/2012, kterou se upravuje trvalé označování psů a 
evidence jejich chovatelů, a obecně závazná 
vyhláška č. 5/2013, kterou se mění obecně závazná 
vyhláška č. 9/2012 

72 

10130/RM1014/133 RM_M 3 Zpráva o ukončení projektu “Dům na půl cesty 
Bozděchova” právnické osoby Centrum sociálních 
služeb Ostrava, příspěvková organizace 

41 

10131/RM1014/133 RM_M 40 Návrh na poskytnutí mimořádných účelových 
neinvestičních dotací z rozpočtu statutárního města 
Ostravy 

86 

10132/RM1014/133 RM_M 43 Uzavření dodatku č.1 se Střediskem volného času 
Korunka, Ostrava-Mariánské Hory, p.o., IČO 
75080508,ke smlouvě č. 1899/2013/SVŠ - O 
poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu 
statutárního města Ostravy, projekt “Ostrava - 
město, ve kterém žiju!!!” 

86 

10133/RM1014/133 RM_M 41 Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do 
vlastnictví Městské nemocnice Ostrava, 
příspěvkové organizace 

40 

10134/RM1014/133 RM_M 42 Žádost o udělení předchozího souhlasu s uzavřením 
smlouvy o nájmu s právem koupě věci 

40 

10135/RM1014/133 RM_M 44 Návrh na poskytnutí účelového neinvestičního 
příspěvku Janáčkově filharmonii Ostrava, p.o., na 
částečné krytí nákladů souvisejících s generální 
opravou varhan 

42 

10136/RM1014/133 RM_M 45 Návrh na navýšení neinvestičního příspěvku na 
provoz Divadlu loutek Ostrava, p.o. 

42 

10137/RM1014/133 RM_M 72 Petice zaměstnanců Městské nemocnice Ostrava, 
příspěvková organizace 

87 

10138/RM1014/133 RM_MZP 1 Návrh na poskytnutí odměn za rok 2013 ředitelům 
příspěvkových organizací zřízených statutárním 
městem Ostrava v oblasti sociální péče a školství 

86 

10139/RM1014/133 RM_M 12 Informace o postupu plnění usnesení z 32. zasedání 
zastupitelstva města, konaného dne 21.5.2014 

36 

10140/RM1014/133 RM_M 7 Kácení dřevin na pozemcích ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy 
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Materiály projednané bez přijatého usnesení : 
  
 Materiál 

  
Název zn.předkl. 

 RM_M 65 Návrh obecně závazné vyhlášky o místním 
poplatku ze psů 

72 

  
Materiály, které byly staženy : 
  

Materiál 
  

Název zn.předkl. 

 RM_M 10 Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 
č. 2198/2013/OI/LPO ze dne 23.8.2013 na realizaci 
stavby “Stavební úpravy Dělnického domu v 
Polance nad Odrou” 

05 

  
Tiskové opravy : 
  
 Materiál 

  
Název zn.předkl. 

 RM_TO 1 Oprava usnesení č. 9713/RM1014/127 z 15.4.2014, 
bod 3) - rozpočtové opatření 

07 
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RM_M 0 
Schválení programu 133. schůze rady města dne 03.06.2014 
  
Usnesení číslo: 10047/RM1014/133 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
   

program 133. schůze rady města dne 03.06.2014 
 

  
 

RM_VH 3 
Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Dopravní 
podnik Ostrava a.s. 
  
Usnesení číslo: 10048/RM1014/133 

(zn.předkl.) 
28 

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

představenstvo společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s., se sídlem Poděbradova 494/2, 
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 61974757  
o poskytnutí všech podkladů a souvisejících informací: 

- k zadávacím řízením, jejichž účelem je zadání veřejné zakázky na úplatné poskytnutí 
dodávky dopravních prostředků (tramvají, autobusů a/nebo trolejbusů) a odbavovacích 
systémů, zahájených společností Dopravní podnik Ostrava a.s. jakožto zadavatelem, v rámci 
kterých nedošlo ke dni doručení této žádosti k výběru nejvhodnějších nabídky 

- k zadávacím řízením, jejichž účelem bude zadání veřejné zakázky na úplatné poskytnutí 
dodávky dopravních prostředků (tramvají, autobusů a/nebo trolejbusů) a odbavovacích 
systémů, které má společnost Dopravní podnik Ostrava a.s. jakožto zadavatele záměr zahájit a 
činí za tím účelem ke dni doručení této žádosti potřebné kroky 

a o poskytnutí právních titulů, na základě nichž získala společnost Dopravní podnik Ostrava 
a.s. finanční prostředky k úhradě ceny za výše uvedené dodávky 
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2) žádá 
  

dozorčí radu společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s., se sídlem Poděbradova 494/2, 
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 61974757  
provést v rámci svých zákonem stanovených kompetencí přezkum podkladů a souvisejících 
informací, týkajících se: 

- zadávacích řízení, jejichž účelem je zadání veřejné zakázky na úplatné poskytnutí dodávky 
dopravních prostředků (tramvají, autobusů a/nebo trolejbusů) a odbavovacích systémů, 
zahájených společností Dopravní podnik Ostrava a.s. jakožto zadavatelem, v rámci kterých 
nedošlo k výběru nejvhodnějších nabídky 

- zadávacích řízení, jejichž účelem bude zadání veřejné zakázky na úplatné poskytnutí dodávky 
dopravních prostředků (tramvají, autobusů a/nebo trolejbusů) a odbavovacích systémů, které 
má společnost Dopravní podnik Ostrava a.s., jakožto zadavatele záměr zahájit a činí za tím 
účelem potřebné kroky 

  
 

RM_VH 1 
Výkon působnosti valné hromady obchodní společnosti OZO Ostrava 
s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 10049/RM1014/133 

(zn.předkl.) 
45 

  
v působnosti valné hromady podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona o obchodních 
korporacích, obchodní společnosti OZO Ostrava s.r.o., se sídlem Frýdecká 680/444, 
Ostrava, PSČ 719 00, IČ 623 00 920, jejímž jediným společníkem je statutární město 
Ostrava 
  
Rada města 
  
1) projednala 
  

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

  
2) schvaluje 
  

doplatek prémií, bonusů a mimořádných bonusů členů TOP managementu společnosti dle 
přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
3) schvaluje 
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zprávu o podnikatelské činnosti obchodní společnosti OZO Ostrava s.r.o. za rok 2013 dle 
přílohy č. 2 předloženého materiálu 
 

  
4) schvaluje 
  

auditovanou účetní závěrku obchodní společnosti OZO Ostrava s.r.o. za rok 2013 dle přílohy č. 
2 předloženého materiálu 

  
5) schvaluje 
  

výroční zprávu obchodní společnosti OZO Ostrava s.r.o. za rok 2013, jejíž součástí je zpráva o 
vztazích mezi propojenými osobami, vše dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
6) schvaluje 
  

zprávu o činnosti dozorčí rady společnosti OZO Ostrava s.r.o. za rok 2013 dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu 

  
7) rozhodla 
  

o rozdělení zisku obchodní společnosti OZO Ostrava s.r.o. za rok 2013 dle  důvodové zprávy 
předloženého materiálu 

  
 

RM_VH 2 
Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Dům kultury 
města Ostravy, a.s. 
  
Usnesení číslo: 10050/RM1014/133 

(zn.předkl.) 
45 

  
v působnosti valné hromady podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona o obchodních 
korporacích, obchodní společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s., se sídlem ul. 28. října 
124/2556, Ostrava-Moravská Ostrava, PSČ 709 24, IČ 471 51 595, jejímž jediným 
akcionářem je statutární město Ostrava 
  
Rada města 
  
1) projednala 
   

zprávu o  verifikaci stanovení prémií a bonusů za rok 2013 a vyhodnocení účinnosti 
motivačního systému odměňování členů TOP managementu dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu 
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2) schvaluje 
   

doplatek prémií a bonusů členů TOP managementu společnosti dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu 

  
3) schvaluje 
   

auditovanou účetní závěrku obchodní společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s. za rok 2013 
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
4) schvaluje 
   

zprávu o podnikatelské činnosti obchodní společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s. za rok 
2013 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
5) schvaluje 
   

výroční zprávu obchodní společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s. za rok 2013, jejíž 
součástí je zpráva o vztazích mezi propojenými osobami, vše dle přílohy č. 2 předloženého 
materiálu 

  
6) rozhodla 
   

o rozdělení zisku obchodní společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s. za rok 2013 dle 
důvodové zprávy předloženého materiálu 

  
 

RM_M 52 
Projednání vybraných bodů řádné valné hromady obchodní společnosti 
Společnost pro využití letiště Ostrava-Mošnov, a.s. 
  
Usnesení číslo: 10051/RM1014/133 

(zn.předkl.) 
88 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

schválit změnu stanov společnosti Společnost pro využití letiště Ostrava-Mošnov, a.s. se 
sídlem Mošnov 316, PSČ 742 51, IČ 607 92 914 v rozsahu dle přílohy č. 3 předloženého 
materiálu 

  
2) ukládá 
   

náměstkovi primátora Ing. Tomáši Petříkovi 
předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení k rozhodnutí zastupitelstvu města 
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 Vyřizuje: Ing. Slavomír Bretz, T: 25.06.2014
 vedoucí odboru majetkových účastí a sdruženého nákupu 
  
3) ukládá 
  

delegovanému zástupci statutárního města Ostravy na valnou hromadu obchodní 
společnosti Společnost pro využití letiště Ostrava-Mošnov, a.s. se sídlem Mošnov 316, PSČ 
742 51, IČ 607 92 914 hlasovat: 

A)   PRO schválení v bodě programu č. 5. Rozhodnutí valné hromady o schválení řádné účetní 
závěrky za rok 2013 a rozhodnutí o rozdělení zisku dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

B)  BEZ OMEZENÍ  schválení v bodě programu č. 10. Schválení odměn členů orgánů 
společnosti 

C)  BEZ OMEZENÍ v ostatních bodech programu valné hromady, vyjma bodu programu č. 8. 
“Změna stanov společnosti, včetně podřízení se zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních 
společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku”, o kterém rozhodne 
zastupitelstvo města 

  
 Vyřizuje: delegovaný zástupce T: 26.06.2014
  
  

 
RM_VZ 14 
Zadání veřejné zakázky “Nákup obuvi”, poř. č. 75/2014 
  
Usnesení číslo: 10052/RM1014/133 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smluv 

 - na nákup polobotek pevných a speciální kotníčkové obuvi pro strážníky Městské policie 
Ostrava s dodavatelem: 

Prabos plus a.s. 
Sídlo: Komenského 9, 763 21 Slavičín 
IČ: 26272857 
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za cenu nejvýše přípustnou 578.775,- Kč včetně DPH 
 
- na nákup polobotek letních prodyšných  a zimní obuvi pro strážníky Městské policie Ostrava 
s dodavatelem: 

Bartolini s.r.o. 
Sídlo: Veveří 39, 602 00 Brno 
IČ: 28267672 

za cenu nejvýše přípustnou 411.300,- Kč včetně DPH 

  
 

RM_VZ 15 
Zadání veřejné zakázky “Nákup kalhot”, poř. č. 74/2014 
  
Usnesení číslo: 10053/RM1014/133 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smluv 

 - na nákup kalhot ke kombinéze, letních kalhot a taktických letních kalhot pro strážníky 
Městské policie Ostrava s dodavatelem: 

Lukáš Choleva 
Sídlo: Alšova 575/12, 708 00 Ostrava-Poruba 
IČ: 71946357 

za cenu nejvýše přípustnou 826.700,- Kč včetně DPH 

- na nákup taktických zimních kalhot pro strážníky Městské policie Ostrava s dodavatelem: 

Bartolini s.r.o. 
Sídlo: Veveří 39, 602 00 Brno 
IČ: 28267672 

za cenu nejvýše přípustnou 271.200,- Kč včetně DPH 
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RM_M 64 
Zvýšení podílu financování z dotace v režimu de minimis pro projekt 
“Dodávka komunální techniky pro projekt OPŽP - Snížení prašnosti MČ 
Ostrava Radvanice a Bartovice” 
  
Usnesení číslo: 10054/RM1014/133 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
   

se zvýšením podílu financování z dotace v režimu de minimis pro projekt “Dodávka komunální 
techniky pro projekt OPŽP - Snížení prašnosti MČ Ostrava Radvanice a Bartovice” 

  
2) žádá 
  

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

  
 Vyřizuje: Mgr. Šárka Tekielová, T: 30.12.2014
 starostka městského obvodu Radvanice a Bartovice 
  

 
RM_M 11 
Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Ing. Petra Kajnara, primátora, do 
Polska (Katovice) dne 08.05.2014 
  
Usnesení číslo: 10055/RM1014/133 

(zn.předkl.) 
35 

  
k usnesení č. 9656/RM1014/127 
  
Rada města 
  
1) projednala 
  

zprávu ze zahraniční pracovní cesty Ing. Petra Kajnara, primátora, do Polska (Katovice) dne 
08.05.2014 

  
 

RM_M 51 
Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty Ing. Simony Piperkové, 
náměstkyně primátora a členů Komise kultury rady města dle 
předloženého seznamu na Slovensko (Bratislava) a do Rakouska (Graz) 
ve dnech 15.-18.6.2014 
  
Usnesení číslo: 10056/RM1014/133 

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

zahraniční pracovní cestu Ing. Simony Piperkové, náměstkyně primátora a  členů Komise 
kultury rady města dle předloženého seznamu na Slovensko (Bratislava) a  do Rakouska (Graz) 
ve dnech 15.-18.6.2014  za účelem návštěvy kulturních staveb a setkání s jejich 
managementem 

  
2) schvaluje 
   

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

  
3) ukládá 
  

členům  komise kultury rady města 
předložit radě města zprávu o výsledku zahraniční pracovní cesty dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Mgr. Michal Bayer, T: 08.07.2014
 zastupující vedoucí kanceláře primátora 
  

 
RM_M 61 
Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty Ing. Jiřího Hrabiny, 
náměstka primátora a členů komise majetkové rady města dle 
předloženého seznamu do Velké Británie (Londýn) ve dnech 10.-
12.6.2014 
  
Usnesení číslo: 10057/RM1014/133 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

zahraniční pracovní cestu  Ing. Jiřího Hrabiny, náměstka  primátora  a členů 
komise majetkové rady města dle předloženého seznamu  do  Velké Británie (Londýn) ve 
dnech 10.-12.6.2014 za účelem seznámení se se strategií Londýna při spravování majetku 

  
2) schvaluje 
   

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

předsedovi komise  majetkové rady  města  Ing. et. Ing. Jiřímu Srbovi 
předložit radě města  zprávu o výsledku zahraniční pracovní cesty dle  bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Mgr. Michal Bayer, T: 24.06.2014
 zastupující vedoucí kanceláře primátora 
  

 
RM_M 48 
Přehled písemností adresovaných radě města a zastupitelstvu města za 
období od 22.03.2014 do 27.05.2014 
  
Usnesení číslo: 10058/RM1014/133 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 
  
1) projednala 
  

informaci o písemnostech adresovaných radě města a zastupitelstvu města za období od 
22.03.2014 do 27.05.2014 dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu 

  
2) ukládá 
  

náměstkovi primátora Ing. Jiřímu Hrabinovi 
náměstkyni primátora Ing. Simoně Piperkové 
vyřídit písemnosti nevyřízené dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu 

  
 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 22.07.2014
 vedoucí odboru majetkového 
  
 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 22.07.2014
 vedoucí odboru kultury a zdravotnictví 
  
3) projednala 
  

informaci o stavu písemností adresovaných radě města a zastupitelstvu města doručených do 
21.03.2014 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
4) ukládá 
  

náměstkovi primátora Ing. Jiřímu Hrabinovi 
náměstkovi primátora Ing. Tomáši Petříkovi 
průběžně informovat radu města prostřednictvím odboru legislativního a právního o způsobu 
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vyřízení písemností dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, T: 22.07.2014
 vedoucí odboru legislativního a právního 
  

 
RM_VZ 17 
Veřejná zakázka “Dodávka a instalace sirén”, poř. č. 76/2014 
  
Usnesení číslo: 10059/RM1014/133 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

vyzvat k podání nabídek dodavatele v otevřeném řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na dodávku a instalaci elektronických sirén 
v rámci projektu “Protipovodňová opatření ve městě Ostrava”, v rozsahu dle předloženého 
návrhu 

  
2) jmenuje 
  

komisi pro otevírání obálek ve složení 

členové: 
1. Ing. Dalibor Madej             - náměstek primátora 
2. Ing. Eva Seborská               - odbor legislativní a právní 
3. Mgr. Eva Balonová             - odbor legislativní a právní 
4. Ing. Šárka Pohlová              - odbor ekonomického rozvoje 

náhradníci: 
1. Ing. Jiří Hrabina                 - náměstek primátora 
2. Ing. Tomáš Smolík             - odbor legislativní a právní 
3. JUDr. Josef Kadlec            - odbor legislativní a právní 
4. Ing. Martin Gwozdz           - odbor ekonomického rozvoje 

  
3) jmenuje 
  

hodnotící komisi a komisi pro posouzení kvalifikace ve složení: 

členové: 
1. Ing. Dalibor Madej                         - náměstek primátora 
2. David Jedziniak                             - HZSMSK 
3. Ing. Marie Dvořáková                     - odbor ekonomického rozvoje 
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4. Ing. Šárka Pohlová                         - odbor ekonomického rozvoje 
5. Ing. Renáta Žáčková                      - odbor investiční 
6. Mgr. Eva Balonová                        - odbor legislativní a právní 

náhradníci: 
1. Ing. Jiří Hrabina                               - náměstek primátora 
2. kpt. Ing. Kateřina Blažková Ph.D.   - HZSMSK 
3. Mgr. Jiří Hudec                                - odbor ekonomického rozvoje 
4. Ing. Magda Vrbová Ph.D.                - odbor ekonomického rozvoje 
5. Ing. Bohuslav Gembík                     - odbor investiční 
6. JUDr. Josef Kadlec                          - odbor legislativní a právní 

  
4) schvaluje 
  

účast zástupce Státního fondu životního prostředí ČR jako pozorovatele (bez práva hlasu) na 
jednání hodnotící komise k veřejné zakázce “Dodávka a instalace sirén” 

  
5) ukládá 
   

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

  
 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, T: 31.12.2014
 vedoucí odboru legislativního a právního 
  
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, T: 31.12.2014
 vedoucí odboru legislativního a právního 
  

 
RM_M 6 
Návrh aktualizace č. 3 Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací 
  
Usnesení číslo: 10060/RM1014/133 

(zn.předkl.) 
80 

  
k usnesení č. 2187/RM1014/28 
k usnesení č. 4152/RM1014/55 
k usnesení č. 7213/RM1014/96 
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Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
schválit aktualizaci č. 3 Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu 

  
2) ukládá 
  

náměstkovi primátora Ing. Daliboru Madejovi 
předložit aktualizaci č. 3 Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací  dle bodu 1) tohoto 
usnesení zastupitelstvu města ke schválení 

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

 
RM_M 47 
Návrh na výpověď smlouvy na dodávku a poskytnutí programových 
produktů a komplexu služeb pro zabezpečení jejich užití se společností 
AEC, spol. s r.o. 
  
Usnesení číslo: 10061/RM1014/133 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
   

o výpovědi smlouvy na dodávku a poskytnutí programových produktů a komplexu služeb pro 
zabezpečení jejich užití č. 0902/2005/MIS/LPO, ve znění jejích dodatků 1 až 3, uzavřené se 
společností AEC, spol. s r.o. se sídlem Bayerova 799/30, 602 00  Brno, IČ: 26236176, dle 
přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 63 
Návrh na uzavření smlouvy o spolupráci GISMO mezi statutárním 
městem Ostrava a tímto správcem inženýrských sítí: Dalkia Česká 
republika, a.s., 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 
4519 3410 
  
Usnesení číslo: 10062/RM1014/133 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
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o uzavření smlouvy o spolupráci GISMO mezi statutárním městem Ostrava a tímto správcem 
inženýrských sítí: Dalkia Česká republika, a.s., 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 
Ostrava, IČ: 4519 3410 v rozsahu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
 

  
 

RM_VZ 8 
Smlouva na poskytování služeb technické podpory integrovaného 
městského portálu se společností D3 Soft, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 10063/RM1014/133 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
   

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a o uzavření smlouvy na poskytování služeb 
technické podpory provozu a rozvoje komplexního integrovaného městského portálu se 
společností D3 Soft, s.r.o. se sídlem Ocelářská 12/2969, 703 00 Ostrava, IČ 25900595, dle 
přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_VZ 9 
Smlouva na rozšíření portálu pro správu identit - BCV solutions s. r. o. 
  
Usnesení číslo: 10064/RM1014/133 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
   

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a o uzavření smlouvy na rozšíření portálu pro správu 
identit a centrální administraci uživatelských účtů a poskytování služeb technické podpory 
provozu a rozvoje informačních systémů se společností BCV solutions s.r.o. se sídlem 
7. května 1168/70, 149 00 Praha 4 - Chodov IČ: 28360851, dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu 
 

  
 

RM_VZ 16 
Rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ve věci 
veřejné zakázky “Optimalizace a konsolidace programového vybavení 
IS VERA” 
  
Usnesení číslo: 10065/RM1014/133 

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

podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže proti rozhodnutí ve 
správním řízení vedeném ve věci možného spáchání správního deliktu podle § 120 odst. 1 
písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších přepisů, při 
uzavření smlouvy a jejich dodatků na realizaci veřejné zakázky “Optimalizace a konsolidace 
programového vybavení IS VERA” 

  
2) zmocňuje 
   

primátora Ing. Petra Kajnara 
k podpisu rozkladu k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže 
 

  
 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, T: 15.06.2014
 vedoucí odboru legislativního a právního 
  

 
RM_M 8 
Návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě na zajištění sledování kvality ovzduší 
prostřednictvím balónu 
  
Usnesení číslo: 10066/RM1014/133 

(zn.předkl.) 
31 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
   

na straně statutárního města Ostravy o uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě na zajištění sledování 
kvality ovzduší prostřednictvím balónu č. 2556/2013/OŽP/LPO, VZ 197/2013 s právnickou 
osobou ENVIRTA CZ s.r.o., IČO: 248 07 800, se sídlem Dobrovolného 641/8, 198 00 Praha-
Černý Most dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se: 

- zvyšují běžné výdaje 
§ 3716, pol. 5169, ÚZ 1030, ORJ 190....... o 297 tis. Kč 

- zvyšuje se financování 
pol. 8115, ÚZ 1030, ORJ 190.................... o 297 tis. Kč 
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3) ukládá 
  

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

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

 
RM_M 13 
Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu 
statutárního města Ostravy č. 1330/2013/OŽP 
  
Usnesení číslo: 10067/RM1014/133 

(zn.předkl.) 
31 

  
k materiálu č. BJ1014 01607/14 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout na straně statutárního města Ostravy o uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o 
poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy č. 1330/2013/OŽP s 
právnickou osobou Povodí Odry, státní podnik, IČO: 70890021, se sídlem Varenská 49, 
701 26  Ostrava, kterým se mění termín pro převod peněžních prostředků příjemci dotace z 
30. 07. 2014 na 30. 11. 2014, termín pro použití finančních prostředků z 31. 12. 2014 na 30. 
06. 2015 a termín předložení závěrečného vyúčtování dotace a vrácení nevyčerpaných 
prostředků dotace z 28. 02. 2015 na 31. 08. 2015 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
2) ukládá 
  

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

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

 
RM_M 15 
Poskytnutí finančních prostředků z Fondu životního prostředí města 
městskému obvodu Hošťálkovice 
  
Usnesení číslo: 10068/RM1014/133 

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

o poskytnutí finančních prostředků z Fondu životního prostředí města Ostravy ve výši 
599.025 Kč městskému obvodu Hošťálkovice na realizaci projektu “Využití tabletů při 
environmentálním vzdělávání” v Základní škole a mateřské škole Ostrava-Hošťálkovice, 
Výhledy 210, příspěvková organizace dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se 

u města Ostravy: 

- zvyšují neinvestiční transfery obcím 
§ 6399, pol. 5321, ÚZ 1030, ORJ 120, ORG 13 ................. o 540 tis. Kč 

- zvyšují investiční transfery obcím 
§ 6399, pol. 6341, ÚZ 1030, ORJ 120, ORG 13 ................. o 60 tis. Kč 

- zvyšuje financování 
pol. 8115, ÚZ 1030, ORJ 120 ............................................. o 600 tis. Kč 

u městského obvodu Hošťálkovice: 

- zvyšují přijaté neinvestiční transfery od obcí 
pol. 4121, ÚZ 1030 ........................................................... o 540 tis. Kč 

- zvyšují běžné výdaje 
§ 3xxx, pol. 5xxx, ÚZ 1030 ............................................... o 540 tis. Kč 

- zvyšují přijaté investiční transfery od obcí 
pol. 4221, ÚZ 1030 ............................................................. o 60 tis. Kč 

- zvyšují kapitálové výdaje 
§ 3xxx, pol. 6xxx, ÚZ 1030 ................................................. o 60 tis. Kč 
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3) ukládá 
  

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

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

 
RM_M 5 
Povolení výjimky ze stavební uzávěry SDD “Kutací jáma Gustav (G2)” 
pro parkoviště v rámci stavby “Přestavba bytového domu na 
Autoservis” v k.ú. Muglinov 
  
Usnesení číslo: 10069/RM1014/133 

(zn.předkl.) 
37 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o povolení výjimky ze stavební uzávěry vyhlášené územním rozhodnutím č. 212/07 - změna v 
bezpečnostním pásmu starého důlního díla - ”Kutací jáma Gustav (G2)” ze dne 5.9.2007 
vydaným pod č.j. Správ/ÚSŘ/1921-2/06/Chu-R pro parkoviště v rámci stavby “Přestavba 
bytového domu na Autoservis” v k.ú. Muglinov dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 26 
Návrh na záměr města prodat či neprodat pozemek parc.č. 192/4, návrh 
na záměr města neprodat pozemky, vše v k.ú. Moravská Ostrava, obec 
Ostrava (ul. Vojanova) a návrh na záměr města nesměnit pozemky v k.ú. 
Moravská Ostrava, obec Ostrava, za pozemky v k.ú. Vřesina u Bílovce, 
obec Vřesina 
  
Usnesení číslo: 10070/RM1014/133 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1014 01604/14 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
rozhodnout o záměru města prodat pozemek parc.č. 192/4, k.ú. Moravská Ostrava, obec 
Ostrava 
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a zároveň doporučuje zastupitelstvu města, aby si vyhradilo právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
rozhodnout, že město nemá záměr prodat pozemky v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 
svěřené městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, a to: 

- parc.č. 192/3 
- parc.č. 192/5 
- parc.č. 192/6 
- parc.č. 192/7 

 

  
3) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
rozhodnout, že město nemá záměr směnit nemovitosti v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 
svěřené městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, a to pozemky: 

- parc.č. 192/3 
- parc.č. 192/5 
- parc.č. 192/6 
- parc.č. 192/7 

za pozemky v k.ú. Vřesina u Bílovce, obec Vřesina, a to: 

- parc.č. 1174/3 
- parc.č. 2137/13 
oba ve vlastnictví XXXXXXXX XXXXXXXXXX, rok narození XXXXX bytem 
XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXXXXX 

  
4) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 25.06.2014
 vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 17 
Návrh na souhlas s umístěním stavby na pozemcích ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 10071/RM1014/133 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s realizací stavby -  ”Výstavba technické infrastruktury sídelního útvaru osady Janová v 
Polance nad Odrou” na části pozemku parc. č.  2839/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace, na 
části pozemku parc. č. 2839/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace, na části pozemku parc. č. 
2839/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

 v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava,  o celkové výměře 174,2  m2, dle situačního snímku, 
který je přílohou č. 2  předloženého materiálu   

pro žadatele: Statutární město Ostrava - městský obvod Polanka nad Odrou 
pro územní a stavební řízení 

  
 

RM_M 19 
Návrh na zřízení služebnosti a uzavření smlouvy o zřízení služebnosti k 
pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy v k.ú Přívoz, obec 
Ostrava, pro Dalkia Česká republika, a.s. 
  
Usnesení číslo: 10072/RM1014/133 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

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

p.p.č. 894/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
v k.ú. Přívoz, obec Ostrava, s oprávněným: 

Dalkia Česká republika, a.s. 
se sídlem 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 
IČO 451 93 410  
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za účelem zřízení a provozování teplovodní přípojky, v rozsahu daném geometrickým plánem 
č. 1728-289/2013 ze dne 21.11.2013, na dobu neurčitou, za dohodnutou jednorázovou úplatu 
ve výši 6.050,- Kč včetně 21 % DPH 

  
 

RM_M 18 
Návrh na souhlas s umístěním staveb na pozemcích ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 10073/RM1014/133 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

a) 

s umístěním stavby -  ”Rekonstrukce chodníku ul. Nemocniční” na části pozemku parc. č. 
2510/1 - zastavěná plocha a nádvoří , společný dvůr 

 v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava,  o celkové výměře 15,5  m2, dle situačního snímku, 
který je přílohou č. 2  předloženého materiálu   

pro žadatele: Statutární město Ostrava - městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

pro územní a stavební řízení 

b) 

s umístěním stavby - “Parkovací stání Ostrava-Fifejdy, lokalita 2 - ul. Gen. Janouška” na části 
pozemku parc. č.  2202/11 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, o celkové výměře 6,44  m2, dle situačního snímku, 
který je přílohou č. 4 předloženého materiálu 

pro žadatele: Statutární město Ostrava - městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

pro územní a stavební řízení 
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RM_M 20 
Návrh na záměr města prodat pozemek v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 10074/RM1014/133 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1014 01507/14 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
rozhodnout o záměru města prodat pozemek: 
 - parc.č. 1335/66 o výměře 6 m2, který vznikne oddělením z původního    
pozemku parc.č. 1335/28, podle Geometrického plánu č. 2116-178a/2013 ze dne 8.1.2014, 
v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava,  
ve vlastnictví statutárního města Ostravy 

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

  
2) ukládá 
   

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

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

 
RM_M 21 
Návrh na záměr města prodat pozemek p.č.st. 6566, k.ú. Zábřeh nad 
Odrou, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 10075/RM1014/133 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1014 01628/14 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnou o záměru města prodat pozemek p.č.st. 6566, k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, 
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svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih 

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

  
2) ukládá 
  

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

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

 
RM_M 22 
Návrh na záměr města prodat pozemek parc.č. 2743/14 v k.ú. Svinov, 
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 10076/RM1014/133 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru města prodat pozemek parc.č. 2743/14 v k.ú. Svinov, obec Ostrava, bez 
svěření městskému obvodu 

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

  
2) ukládá 
  

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

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

 
RM_M 23 
Návrh na záměr města prodat pozemek parc.č. 570/57 v k.ú. Svinov, 
obec Ostrava 
  

(zn.předkl.) 
08 
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Usnesení číslo: 10077/RM1014/133 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru města prodat pozemek parc.č. 570/57 v k.ú. Svinov, obec Ostrava, 
svěřený městskému obvodu Svinov 

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

  
2) ukládá 
  

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

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

 
RM_M 24 
Návrh na záměr města prodat pozemky v k.ú. Polanka nad Odrou a v 
k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 10078/RM1014/133 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru města prodat pozemek parc.č. 2952/25 v k.ú. Polanka nad Odrou, obec 
Ostrava, svěřený městskému obvodu Polanka nad Odrou 

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

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
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rozhodnout o záměru města prodat pozemek parc.č. 39/3 v k.ú. Polanka nad Odrou, obec 
Ostrava, svěřený městskému obvodu Polanka nad Odrou 

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

  
3) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru města prodat pozemek parc.č. 4302/15 o výměře 6 m2, který vznikne 
oddělením části původního pozemku parc.č. 4302/1 na základě geometrického plánu pro 
vyznačení budovy v KN č. 3476-346/2012 ze dne 30.11.2012, v k.ú. Slezská Ostrava, obec 
Ostrava, svěřený městskému obvodu Slezská Ostrava 

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

  
4) ukládá 
  

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

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

 
RM_M 25 
Návrh na záměr města neprodat nemovitosti v k. ú. Přívoz, lokalita ulice 
Sokolská třída a v k. ú. Nová Ves u Ostravy, lokalita ulice Bartošova, 
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 10079/RM1014/133 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1014 01420/14 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města  
rozhodnout, že město nemá záměr prodat 
pozemek p.č.st. 2634 
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v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, 
svěřeno městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
rozhodnout, že město nemá záměr prodat 
pozemek p.č.st. 961    
pozemek p.č.st. 977    
pozemek p.č.st. 865 
pozemek p.č.st. 886/2 

vše v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava, 

svěřeno městskému obvodu Nová Ves 

  
3) ukládá 
   

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

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

 
RM_M 27 
Návrh na záměr města pronajmout část pozemku v k. ú. Heřmanice, 
návrh na záměr města změnit nájemní smlouvu ev. č. 2175/2013/MJ ze 
dne 30.7.2013 
  
Usnesení číslo: 10080/RM1014/133 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o záměru města pronajmout část pozemku p. p. č. 458/49 - ostatní plocha, manipulační plocha 
o výměře 6 m2 v k. ú. Heřmanice, obec Ostrava, dle zákresu ve snímku, který je součástí 
přílohy č. 1 předloženého materiálu a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  
2) rozhodla 
  

o záměru města změnit nájemní smlouvu ev. č. 2175/2013/MJ ze dne 30.7.2013 na pronájem 
části pozemku parc. č. 2965/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 60,68 v k. ú. 
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Poruba, obec Ostrava . 

Změnou nájemní smlouvy dojde ke změně v: 
- čl. IV. Doba a skončení nájmu, a to ke změně doby nájmu do 31.12.2015 a zároveň si 
vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  
 

RM_M 28 
Návrh na záměr města pronajmout pozemky v k. ú. Moravská Ostrava a 
Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, návrh na záměr města nepronajmout 
pozemky v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 10081/RM1014/133 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o záměru města pronajmout pozemek parc. č. 4119/11 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 
18 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, dle zákresu ve snímku, který je součástí přílohy 
č. 1 předloženého materiálu a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  
2) rozhodla 
  

o záměru města pronajmout pozemek p. č. st. 4378 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 26 
m2 v k. ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, dle zákresu ve snímku, který je součástí přílohy č. 2 
předloženého materiálu a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  
3) rozhodla 
  

o záměru města pronajmout části pozemků v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, a to: 

- parc. č. 244/9 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 248,60 m2 
- parc. č. 244/10 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 57 m2 
- parc. č. 244/16 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 152,60 m2, 

dle zákresu ve snímku územní informace, který je součástí přílohy č. 3 předloženého materiálu 
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  
4) rozhodla 
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že nemá záměr pronajmout pozemky v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, a to: 

- parc. č. 244/9 - ostatní plocha, jiná plocha 
- parc. č. 244/16 - ostatní plocha, jiná plocha, 

dle zákresu ve snímku, který je součástí přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 29 
Návrh na uzavření nájemní smlouvy s QX PROMOTION a. s. 
  
Usnesení číslo: 10082/RM1014/133 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu k části pozemku p. p. č. 971/3 - ostatní 
plocha, jiná plocha o výměře 6 m2 v k. ú. Přívoz, obec Ostrava 

s QX PROMOTION a. s., se sídlem Masná 861/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 
278 28 093 

za účelem umístění a provozování 1 ks reklamního zařízení o výměře 2,4 x 5,1 m 

za nájemné ve výši 20.000,- Kč ročně + DPH v zákonné výši 

na dobu určitou do 31.12.2016 
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 30 
Návrh na záměr města nepronajmout nemovitosti v k.ú. Svinov, obec 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 10083/RM1014/133 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla, 
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že nemá záměr pronajmout pozemek parc.č. 2280, orná půda o výměře 5799 m2 a parc.č. 
2288/1, orná půda o výměře 17127 m2 v k.ú. Svinov, obec Ostrava ve vlastnictví statutárního 
města Ostravy (v blízkosti Pohořického lesa, v Chráněné krajinné oblasti Poodří), dle zákresu 
ve snímku, který je přílohou č. 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 31 
Návrh na záměr pachtu nemovitostí v k.ú. Moravská Ostrava 
  
Usnesení číslo: 10084/RM1014/133 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o záměru pachtu nemovitostí v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy, a to, 
budovy č.p. 3260 na pozemek parc.č. 213/19, ost. plocha, zast. plocha a nádvoří, ve vlastnictví 
jiného vlastníka 
pozemku parc.č. 213/16 ost. plocha, jiná plocha 
pozemku parc.č. 213/1 ost. plocha , jiná plocha 
a dále 
vodovodního řádu DN 100 (v délce 156 m) na pozemku parc.č. 213/1 
kanalizační přípojky DN 200 (v délce 120 m) na pozemku parc.č. 213/1 
lapače tuku (podzemní, o objemu 2,5 m3) na pozemku parc.č. 213/1 
domácího regulátoru (1 ks) sítě místní plynovodní přípojky na pozemku parc.č. 213/1 
plotu ze strojového pletiva na ocelových sloupcích do betonových  patek (oplocení) o délce 
334 m a výšce 2 m včetně čtyř kusů ocelových vrat  s výplní z drátěného pletiva včetně 
sloupků na pozemku parc.č. 213/1 
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  
 

RM_M 32 
Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce k části pozemku parc. č. 980/1 v 
k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 10085/RM1014/133 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

na straně půjčitele uzavřít smlouvu o výpůjčce k části pozemku parc. č. 980/1 - ostatní plocha, 
ostatní komunikace o výměře 2 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

s Občanským sdružením kulturní Ostrava, se sídlem Dr. Šavrdy 3015/16, 700 30, Ostrava -
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Bělský Les, IČO 228 19 681 

za účelem provozování pojízdné kavárny Mental Café 

na dobu určitou do 31.10.2014 
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 33 
Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce (k.ú. Moravská Ostrava) 
  
Usnesení číslo: 10086/RM1014/133 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

na straně půjčitele uzavřít smlouvu o výpůjčce s  
Úřadem vlády České republiky, 
se sídlem: nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1 - Malá Strana, IČO: 00006599, 
jejímž předmětem je výpůjčka místnosti  č. 10 o výměře 23,58 m2, která se nachází ve 2. NP 
budovy č.p. 1591, která je součástí pozemku parc.č. 845/3, k.ú. Moravská Ostrava, obec 
Ostrava, a věci movitých uvedených v příloze č. 1 smlouvy, za účelem zřízení kanceláře 
Eurocentra Ostrava, 
dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 34 
Návrh na uzavření dodatku č.11 ke smlouvě o výpůjčce movitých věcí 
ev.č. 06337/2001/MJ s Divadelní společnosti Petra Bezruče s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 10087/RM1014/133 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

na straně půjčitele o uzavření dodatku č.11 ke smlouvě o výpůjčce ev.č. 06637/2001/MJ ze dne 
26.6.2001 ve znění dodatků č. 1-10, uzavřené mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo 
nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO 00845451 a Divadelní společností Petra Bezruče s.r.o., se 
sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, 28. října 120/1701, PSČ 702 00, IČO 25382276, kterým 
se rozšiřuje předmět výpůjčky o movité věci  v pořizovací ceně 11 376 737,80 Kč, dle přílohy 
č. 1 předloženého materiálu 
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RM_M 35 
Souhlas s postoupením smluv 
  
Usnesení číslo: 10088/RM1014/133 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

dát souhlas statutárního města Ostravy dle přílohy č. 1 předloženého materiálu k postoupení 
smlouvy 
ev. č. 0834/2003/KaB ze dne 2.6.2003 v rozsahu uvedeném ve smlouvě o postoupení smlouvy 
ze dne 19.5.2014, kterou uzavřeli postupitel 
MXXXXX XXXXXX, rok nar. XXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX 
XXX XXX XXXXXXX X XXXXXXXXXX 
 a 
postupník NXXXXXX ŠXXXXXXXX, rok nar. XXXXX XXXXXX XXXXX 
XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXX XXX XXXXXXX X XXXXXX, 

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

  
2) souhlasí 
  

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu s postoupením smlouvy ev. č. 0163/2003/MJ ze dne 
14.2.2003 v rozsahu uvedeném ve smlouvě o postoupení smlouvy ze dne 19.5.2014, kterou 
uzavřeli postupitel 
MXXXXX ŠXXXXX, rok nar. XXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX 
XXX XXX XXXXXXX X XXXXXXXXX  
a 
postupník NXXXXXX ŠXXXXXXXX, rok nar. XXXXX XXXXXX XXXXX 
XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXX XXX XXXXXXX X XXXXXX, 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
3) rozhodla 
   

dát souhlas statutárního města Ostravy dle přílohy č. 4 předloženého materiálu k postoupení 
nájemní smlouvy ev. č. 00978/2002/KaB ze dne 17.7.2002 v rozsahu uvedeném ve smlouvě o 
postoupení smlouvy ze dne 16.5.2014, kterou uzavřeli 
postupitel 
PXXX BXXXX, nar. XXXXX XXXXX XXXXXX XXXX XXX XXX XXXXXXX 
 a 
postupník 
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HXXXXX PXXXXXX, nar. 1978 XXXXXX XXXXX XXXXX XXXX XXX XXX 
XXXXXXX X XXXXXX XXXX 
 dle přílohy č. 5 předloženého materiálu, za podmínky, že zastupitelstvo města rozhodne dát 
souhlas s postoupením smlouvy dle bodu 4) tohoto usnesení 
 

  
4) souhlasí 
  

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu s postoupením smlouvy o budoucí smlouvě kupní a 
budoucí smlouvě nájemní ev. č. 00887/2001/MJ ze dne 1.7.2002 v rozsahu uvedeném ve 
smlouvě o postoupení smlouvy ze dne 19.5.2014, kterou uzavřeli 
postupitel 
PXXX BXXXX, nar. XXXXX XXXXX XXXXXX XXXX XXX XXX XXXXXXX 
 a 
postupník 
HXXXXX PXXXXXX, nar. XXXX XXXXXX XXXXX XXXXX XXXX XXX XXX 
XXXXXXX X XXXXXX XXs  

dle přílohy č. 7 předloženého materiálu 

  
5) rozhodla 
   

dát souhlas statutárního města Ostravy dle přílohy č. 8 předloženého materiálu k postoupení 
nájemní smlouvy ev. č. 01748/2003/KaB ze dne 30.12.2002 v rozsahu uvedeném ve smlouvě o 
postoupení smlouvy ze dne 7.5.2014, kterou uzavřeli postupitel 
LXXXX VXXXXXXX, nar. 1971, bytem XXXXX XXXXXXXX XXX XXX XXXXXXX, 
zastoupena na základě plné moci PXXXXX FXXXXXXXX, nar. XXXX, trvale bytem 
XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXX XXXXXXX 
 a 
postupníkem 
DXXXXXXX VXXXXX, nar. XXXX, trvale bytem XXXXX XXXXXXXX XXX XXX 
XXXXXXXX 
 dle přílohy č. 10 předloženého materiálu, za podmínky, že zastupitelstvo města rozhodne dát 
souhlas s postoupením smlouvy dle bodu 6) tohoto usnesení 
 

  
6) souhlasí 
  

souhlasí dle přílohy č. 4 předloženého materiálu s postoupením smlouvy o budoucí smlouvě 
kupní a budoucí smlouvě nájemní ev. č. 01748/2002/MJ ze dne 30.12.2002 v rozsahu 
uvedeném ve smlouvě o postoupení smlouvy ze dne 19.5.2014, kterou uzavřeli postupitel 
LXXXX VXXXXXXX, nar. XXXX, bytem XXXXX XXXXXXXX XXX XXX XXXXXXX, 
zastoupena na základě plné moci PXXXXX FXXXXXXXX, nar. XXXX, trvale bytem 
XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXX XXXXXXX 
 a 
postupníkem 
DXXXXXXX VXXXXX, nar. XXXX, trvale bytem XXXXX XXXXXXXX XXX XXX 
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XXXXXXXX 

dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  
7) rozhodla 
   

dát souhlas statutárního města Ostravy dle přílohy č. 11 předloženého materiálu k postoupení 
nájemní smlouvy ev. č. 0104/2002/KaB ze dne 24.7.2002 v rozsahu uvedeném ve smlouvě o 
postoupení smlouvy ze dne 19.5.2014, kterou uzavřeli postupitel 
manželé 
ZXXXXX BXXXX, nar. XXXX, bytem XXXXX XXXXXXXX XXX XXX XXXXXXX X 
XXXXXX XXX 
 JXXX BXXXXXXX, nar. XXXX, bytem XXXXX XXXXXXXX XXX XXX XXXXXXX X 
XXXXXX XXX 
 a 
postupníkem 
BXXXXX TXXXXXXXXXXX, nar. XXXX, trvale bytem XXXXXXXX XXXXXXX 
XXXXXXXXX XXXX XXXXX 
 dle přílohy č. 12 předloženého materiálu, za podmínky, že zastupitelstvo města rozhodne dát 
souhlas s postoupením smlouvy dle bodu 8) tohoto usnesení 

  
8) souhlasí 
  

souhlasí dle přílohy č. 13 předloženého materiálu s postoupením smlouvy o budoucí smlouvě 
kupní a budoucí smlouvě nájemní ev. č. 00883/2002/MJ ze dne 28.6.2002 v rozsahu uvedeném 
ve smlouvě o postoupení smlouvy ze dne 19.5.2014, kterou uzavřeli postupitel 
ZXXXXX BXXXX, nar. XXXX, bytem XXXXX XXXXXXXX XXX XXX XXXXXXX X 
XXXXXX XXX 
 JXXX BXXXXXXX, nar. XXXX, bytem XXXXX XXXXXXXX XXX XXX XXXXXXX X 
XXXXXX XXX 
a 
postupníkem 
BXXXXX TXXXXXXXXXXX, nar.XXXX, trvale bytem XXXXXXXX XXXXXXX 
XXXXXXXXX XXXX XXXXX dle přílohy č. 14 předloženého materiálu 

  
9) ukládá 
  

náměstkovi primátora Ing. Jiřímu Hrabinovi 
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodů 2), 4), 6), a 8) návrh u usnesení  

  
 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 25.06.2014
 vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 53 
Návrh na prodej pozemků v k. ú. Poruba a v k.ú. Svinov, obec Ostrava 
Povodí Odry s.p. 
  
Usnesení číslo: 10089/RM1014/133 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1014 01605/14 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout prodat níže uvedené pozemky do vlastnictví Povodí Odry, státní podnik, se sídlem 
Ostrava - Moravská Ostrava, Varenská 3101/49, PSČ 701 26, IČO 708 90 021, a to: 
- pozemek parc. č. 2645/3 za kupní cenu obvyklou ve výši 25.570,- Kč 
- pozemek parc. č. 2957/20 za kupní cenu obvyklou ve výši 17.360,- Kč 
oba v k. ú. Poruba, obec Ostrava 

- pozemek parc. č. 1019/2 za kupní cenu obvyklou ve výši 47.740,- Kč 
- pozemek parc. č. 1019/3 za kupní cenu obvyklou ve výši 1.860,- Kč 
- pozemek parc. č. 3076/2 za kupní cenu obvyklou ve výši 57.800,- Kč 
- pozemek parc. č. 3076/3 za kupní cenu obvyklou ve výši 15.300,- Kč 
vše v k. ú. Svinov, obec Ostrava 

tedy za celkovou kupní cenu dle znaleckých posudků ve výši 165.630,- Kč 

 a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
2) ukládá 
   

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

  
 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 25.06.2014
 vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 54 
Návrh na souhlas s umístěním NTL plynovodní přípojky do pozemku ve 
vlastnictví statutárního města Ostravy a návrh na uzavření smlouvy o 
budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucím oprávněným 
fyzickou osobou 
  
Usnesení číslo: 10090/RM1014/133 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s umístěním NTL plynovodní přípojky do části pozemku ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy: 

parc. č. 3606/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, pro: 

XXXXXX XXXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXX 
XXXXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

v rámci stavby “Plynovodní přípojka - Viktorin” 

  
2) rozhodla 
  

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

parc. č. 3606/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

služebnost je vyznačena pro účely smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti v 
situačním snímku a její rozsah bude ve smlouvě o zřízení služebnosti vymezen geometrickým 
plánem, ve prospěch budoucího oprávněného: 

XXXXXX XXXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXX 
XXXXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

za účelem zřízení a provozování NTL plynovodní přípojky, na dobu neurčitou, za 
jednorázovou úplatu ve výši 200,- Kč za každý i započatý metr délky NTL plynovodní 
přípojky + DPH v zákonné výši, nejméně však 1.500,- Kč + DPH v zákonné výši, a to dle 
zásad schválených RM usnesením č. 5309/RM1014/68 ze dne 4.9.2012 
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RM_M 55 
Návrh na uzavření smlouvy o zrušení věcného břemene a uzavření 
smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti k pozemku ve 
vlastnictví statutárního města Ostravy pro ČEZ Distribuce, a.s. 
  
Usnesení číslo: 10091/RM1014/133 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

uzavřít dle přílohy č.3 předloženého materiálu - smlouvu o zrušení věcného břemene  pro 
nadzemní přípojku NN 0,4 kV na pozemku parc.č. 882/5 v k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava 
s oprávněným: 

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

  
2) rozhodla 
  

na straně vlastníka níže uvedeného pozemku zřídit věcné břemeno - služebnost a uzavřít na 
straně vlastníka smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti dle přílohy č.4 předloženého 
materiálu, k části pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc.č. 882/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace  
v k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava, s oprávněným: 

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

za účelem zřízení a provozování podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV v rozsahu daném 
geometrickým plánem č. 1935-166/2013 ze dne  21.10.2013, na dobu neurčitou, za 
jednorázovou úplatu v celkové výši 1.815,- Kč včetně 21% DPH 
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RM_M 56 
Návrh na zřízení věcného břemene - služebnosti a uzavření smlouvy o 
zřízení věcného břemene - služebnosti na podzemní kabelovou přípojku 
2x NN a 3 ks přípojných skříní k nemovitostem ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy pro oprávněného ČEZ Distribuce, a.s. 
  
Usnesení číslo: 10092/RM1014/133 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

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

p.p.č. 460/1 - ostatní plocha, manipulační plocha, 
p.č.st. 535 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba Vítkovice, č.p. 1161, obč. vyb, 
p.č.st. 537 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba Vítkovice, č.p. 1278, obč. vyb, 
p.č.st. 532 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba Vítkovice, č.p. 1279, obč. vyb, 
v k.ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, s oprávněným: 

ČEZ Distribuce, a.s. 

se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 
IČO 247 29 035 

za účelem: 
- zřízení a provozování podzemního kabelového vedení 2x NN uloženého v pozemku p.p.č. 
460/1 - ostatní plocha, manipulační plocha v k.ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava v rozsahu daném 
geometrickým plánem č.1890-165/2013 ze dne 17.10.2013, 
- zřízení a provozování přípojné skříně na stavbě č.p. 1161, Vítkovice, obč.vyb, která je 
součástí pozemku p.č.st. 535 - zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, 
umístěné na západní straně budovy 0,8 m od jihozápadního rohu budovy, 
- zřízení a provozování přípojné skříně na stavbě č.p. 1278, Vítkovice, obč.vyb, která je 
součástí pozemku p.č.st. 537 - zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, 
umístěné na západní straně budovy 0,8 m od severozápadního rohu budovy, 
- zřízení a provozování přípojné skříně na stavbě č.p. 1279, Vítkovice, obč.vyb, která je 
součástí pozemku p.č.st. 532 - zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, 
umístěné na východní straně budovy 1 m vlevo od vchodu do budovy 

na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu v celkové výši 114.345,- Kč včetně 21% DPH 
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RM_M 57 
Návrh na zřízení věcného břemene - služebnosti a uzavření smluv o 
zřízení věcného břemene - služebnosti k pozemkům ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy pro oprávněného ČEZ Distribuce, a.s. 
  
Usnesení číslo: 10093/RM1014/133 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

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

parc.č. 1335/25 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc.č. 1335/28 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc.č. 1335/50 - ostatní plocha, ostatní komunikace  
v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava, s oprávněným: 

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

za účelem zřízení a provozování podzemního kabelového vedení 2x NN v rozsahu daném 
geometrickým plánem č. 2156-572/2013 ze dne 5.2.2014, na dobu časově neomezenou, za 
jednorázovou úplatu v celkové výši 84.942,- Kč včetně 21% DPH 

  
2) rozhodla 
  

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

parc.č. 3735/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace  
v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, s oprávněným: 

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

za účelem zřízení a provozování podzemní kabelové přípojky 2x NN 0,4 kV a pojistkového 
pilíře v rozsahu daném geometrickým plánem č. 3866-620/2012 ze dne 19.8.2013, na dobu 
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časově neomezenou, za jednorázovou úplatu v celkové výši 4.719,- Kč včetně 21% DPH 

  
 

RM_M 58 
Návrh na uzavření dodatku k budoucí smlouvě o zřízení služebnosti ev. 
č. 0960/2014/MJ ze dne 4.4.2014 s oprávněným: OVANET a.s., návrh na 
zřízení služebnosti a uzavření smlouvy o zřízení služebnosti k pozemku 
v k. ú. Třebovice ve Slezsku, obec Ostrava, s oprávněným: Telefónica 
Czech Republic, a.s. 
  
Usnesení číslo: 10094/RM1014/133 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

na straně vlastníka níže uvedených pozemků  uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti evid. č.0960/2014/MJ ze dne 4.4.2014 -  dle přílohy č. 3 
předloženého materiálu - k částem pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc.č. 276/11     - ostatní plocha, jiná plocha, 
parc.č. 4246/25   - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, s budoucím oprávněným:   

OVANET a.s. 
Ostrava- Přívoz, Hájkova 1100/13, PSČ 702 00  
IČO : 293 99 491 

  
2) rozhodla 
  

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

parc.č. 1234/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
v k. ú. Třebovice ve Slezsku, obec Ostrava, s oprávněným: 

Telefónica Czech Republic, a.s. 
Praha 4 - Michle, Za  Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22 
IČO: 601 93 336 

za účelem zřízení a provozování podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě 
v rozsahu daném geometrickým plánem č. 4583-886/2013 ze dne 30.1.2014, na dobu 
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neurčitou, za jednorázovou náhradu ve výši 15.125,- Kč včetně 21 % DPH 

  
 

RM_M 59 
Návrh na výpověď nájmu (k.ú. Moravská Ostrava) 
  
Usnesení číslo: 10095/RM1014/133 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

vypovědět nájemní vztah založený “Nájemní smlouvou” ev.č. 0328/2005/MJ ze dne 15.2.2005, 
ve znění “Dodatku č. 1” ze dne  30.3.2009, uzavřenou mezi statutárním městem Ostrava a 
ČR - Úřadem práce Ostrava, se sídlem: tř. 30. dubna 2C, 701 60 Ostrava, IČO:00560871, 
jejímž předmětem je pronájem garážového stání označeného č. 18 v nebytové jednotce č. 
3128/5 v budově č.p. 3128, která je součástí pozemku parc.č. 1362 v k.ú. Moravská Ostrava, 
obec Ostrava, 
v souladu s čl. IV. odst. 2 písm. b) výše uvedené smlouvy   

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 60 
Návrh na změnu usnesení RM č. 8851/RM1014/115 ze dne 3.12.2013 
  
Usnesení číslo: 10096/RM1014/133 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) mění 
  

své usnesení č. 8851/RM1014/115 ze dne 3.12.2013, kterým rozhodla o uzavření dodatku č. 1 
k “Nájemní smlouvě” ev.č. 1552/2013/MJ ze dne 10.5.2013 uzavřené se společností Woodman 
production a.s., se sídlem: Ostrava-Martinov, Martinovská 3262/50, PSČ 723 00, IČ: 253 94 
886, 
tak, že nahrazuje text přílohy č. 2 materiálu předloženého radě města dne 3.12.2013 v celém 
znění textem dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 66 
Návrh na vykoupení nemovitostí v k.ú. Petřkovice u Ostravy, obec 
Ostrava (inv. akce - Kanalizace Petřkovice) 
  
Usnesení číslo: 10097/RM1014/133 

(zn.předkl.) 
08 
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k materiálu č. BJ1014 01614/14 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o koupi pozemku: 
- parc.č. 788 - ostatní plocha, ostatní komunikace, v k.ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava 
od manželů EXX KXXXXXX nar. r. XXXX a PXXXX KXXX nar. r. XXXX, bydliště
XXXXXXXXXXXXXXXXX, 702 00 Ostrava-XXXXXXXXXXX za kupní cenu 56 800,- Kč 
a  podmínek uvedených v kupní smlouvě, která je přílohou č.1 předloženého materiálu a 
uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
rozhodnout o koupi pozemku: 

-parc.č. 798 - ostatní plocha, ostatní komunikace, v k.ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava od 
manželů AXXXXX OXXXXX nar.r.XXXX a KXXXX OXXXXXXX nar.r.XXXX, bydliště 
XXXXXXXXXXX, XXXXXXXX, 725 29 Ostrava za kupní cenu 29 600,- Kč a podmínek 
uvedených v kupní smlouvě, která je přílohou č. 2, předloženého materiálu  uzavřít kupní 
smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
3) ukládá 
   

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

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

 
RM_M 67 
Návrh uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o budoucí smlouvě kupní ev. č. 
2140/2010/MJ 
  
Usnesení číslo: 10098/RM1014/133 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1014 01575/14 
  
 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

 

Strana 49/92 

Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 ke “Smlouvě o budoucí smlouvě kupní” ev. č. 
2140/2010/MJ ze dne 22.07.2014 
s 
Tělocvičnou jednotou Sokol Nová Bělá, se sídlem Mitrovická 395, 724 00  Ostrava - Nová 
Bělá, IČO: 60337036 (jako budoucím prodávajícím) 

který je přílohou č. 3 předloženého materiálu 

  
2) ukládá 
  

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

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

 
RM_M 68 
Návrh na přijetí daru vodovodního řadu a jednotné kanalizace, uzavření 
darovacích smluv s dárci T.K. a fyz. osobami a uzavření smluv o zřízení 
služebnosti s fyzickými osobami, v k.ú. Polanka nad Odrou, 
Hošťálkovice, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 10099/RM1014/133 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
rozhodnout o přijetí daru 

•  vodovodního řadu DN 80 z potrubí PE v celkové délce 148 m,   
•  jednotné kanalizace DN 300, DN 400  z potrubí kameninového v celkové délce 207 m, 

vybudovaných v rámci stavby “Komunikace a inženýrské sítě pro šest rodinných domů, 
Polanka nad Odrou, ul. U Rybníčku, parc.č.1790/28, parc.č. 1781, SO 03 Vodovod, SO 05 
Jednotná kanalizace”  a uložených v  pozemcích v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava: 
- parc.č. 1790/28 - orná půda, 
- parc.č. 1781/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace 
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a uzavření darovací smlouvy  dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

s dárci 
manželé 
Ing. VXXXXXXXX BXXXXX, narozen roku XXXX, 
ZXXXXX BXXXXXXX, narozena roku XXXXX 
oba bydliště X XXXXXXXX XXXXXXX X, Ostrava - XXXXXXX XXX XXXXX, PSČ 
725 25 

manželé 
Ing. IXX ChXXXXX, narozen roku XXXX 
 DiS. MXXXXXX ChXXXXXXX, narozena roku XXXX 
oba bydliště X XXXXXXXX XXXXXXXX, Ostrava - XXXXXXX XXX XXXXX, PSČ 
725 25 

manželé 
Ing. PXXX FXXXX, narozen roku XXXX 
 Ing. JXXX FXXXXXXX, narozena roku XXXX 
 oba bydliště XXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXX, Ostrava - XXXXXXX PSČ 
708 00  

manželé 
Ing. RXXXX JXXXXXX, narozen roku 1XXX 
 Ing. MXXXXXXXX JXXXXXXXX, narozena roku XXXX 
 oba bydliště X XXXXXXXX XXXXXXX X, Ostrava - XXXXXXX XXX XXXXX, PSČ 
725 25 

manželé 
LXXXX KXXXXXXX narozen roku XXXX 
JXXX KXXXXXXXX, narozena roku XXXX 
 oba bydliště X XXXXXXXX XXXXXXX X, Ostrava - XXXXXXX XXX XXXXX, PSČ
725 25  

manželé 
Ing. MXXXXXXX RXXXXX, narozen roku XXXX 
Jana RXXXXXXXX, narozena roku XXXXX 
oba bydliště X XXXXXXXX XXXXXXXX, Ostrava - XXXXXXX XXX XXXXX, PSČ 
725 25  

manželé 
Ing. ZXXXXX SXXXXXX, narozen roku 1XXX 
bydliště XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX, Ostrava - XXXXXa, PSČ 
708 00 
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LXXXX SXXXXXXXX, narozena roku XXXX 
 bydliště X XXXXXXXXX XXXXXXX X, Ostrava - XXXXXXX XXX XXXou, PSČ
725 25  

JXXXXX TXXXXXXXXXXX, narozena roku XXXX 
bydliště XXXXXXXX XXXXXX, Ostrava - XXXXXXX XXX XXXXX, PSČ 725 25 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
rozhodnout o uzavření darovací smlouvy dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

s dárcem 

XXX XXXXX XXXXXka, narozen 1XX4 
XXXXX XXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXXXXXX XXX XXX X8 

na dar  

• vodovodního řadu DN 150 v délce 112,00 m 
• splaškové kanalizace DN 300 v délce 116,48 m, 

vybudovaných v rámci stavby “Prodloužení vodovodního řadu a splaškové kanalizace” a 
uložených v pozemcích v k.ú. Hošťálkovice, obec Ostrava 

- parc.č. 2081/5 - ostatní plocha, silnice, 
- parc.č. 1941/1 - orná půda, 
- parc.č. 1941/3 - orná půda, 
- parc.č. 1941/2 - orná půda, 
- parc.č. 1940/2 - orná půda, 
- parc.č. 1941/4 - orná půda, 
- parc.č. 1945/17 - ostatní plocha, dobývací prostor, 
- parc.č. 1945/31 - ostatní plocha, dobývací prostor 

  
3) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
rozhodnout 

na straně oprávněného, uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti dle přílohy č. 5 předloženého 
materiálu k pozemku: 
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parc. č. 1790/28 – orná půda, 
v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava, ve spoluvlastnictví: 

manželé 
XXXX XXXXXXXXX XXXXXX, rok narození 1XX7, 
XXXXXX XXXXXXvá, rok narození 1XX8,   
oba bydliště U XXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXX X XXXXXXX XXX XXXXXX 
XXX XXX XX, 
vlastníci podílu ve výši 1/10, 

manželé 
Ing. XXX XXXXXva, rok narození 1XX8,   
XXXXXXX XXXXXXXvá DiS., rok narození 1XX7,   
oba bydliště U XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXX XXX XXXXXX 
XXX XXX 25, 
vlastníci podílu ve výši 1/10, 

manželé 
Ing. XXXX XXXis, rok narození 1XX0,   
Ing. XXXX XXXXXXvá, rok narození 1XX1,    
oba bydliště XXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXX 
XXX XXX 00, 
vlastníci podílu ve výši 1/10, 

manželé 
Ing. XXXXX XXXXXka, rok narození 1XXX,    
Ing. XXXXXXXXX XXXXXXXvá, rok narození 1XX3,   
oba bydliště U XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXX XXX XXXXXX 
XXX XXX 25, 
vlastníci podílu ve výši 1/10, 

manželé 
XXXXX XXXXXXo, rok narození 1XX9,   
XXXX XXXXXXXvá, rok narození 1XX9,   
oba bydliště U XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXX XXX XXXXXX 
XXX XXX 25, 
vlastníci podílu ve výši 1/10, 

manželé 
Ing. XXXXXXXX XXXXXk, rok narození 1XX3,   
XXXX XXXXXXXXá, rok narození 1XX5,   
oba bydliště U XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXX XXX XXXXXX 
XXX XXX 25, 
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vlastníci podílu ve výši 1/10, 

manželé 
Ing. XXXXXX XXXXXda, rok narození 1XX4, 
bydliště náměstí XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXX X XXXXXXX XXX 
XXX 00, 
XXXXX XXXXXXXvá, rok narození 1XX5, 
bydliště U XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXX XXX XXXXXX XXX 
XXX 25, 
vlastníci podílu ve výši 1/10, 

XXXXXX XXXXXXXXXXvá, rok narození 1XX1,   
bydliště XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXX XXX XXXXXX XXX XXX 
25, 
vlastník podílu ve výši 3/10, 

s uvedenými spoluvlastníky pozemku, 

za účelem zřízení, provozování a údržby vodovodního řadu DN 80 a jednotné kanalizace DN 
300 v uvedeném pozemku, v rozsahu daném geometrickým plánem č. 2997-4004/2014 ze dne 
4.4.2014, na dobu neurčitou a za celkovou jednorázovou úplatu ve výši 1.000,-Kč za 
podmínky, že dojde k převodu vlastnického práva k vodovodnímu řadu DN 80 a jednotné 
kanalizaci DN 300 na statutární město Ostrava na základě darovací smlouvy uvedené v bodě 1) 
tohoto usnesení 

  
4) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
rozhodnout 

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

parc. č. 2081/5 - ostatní plocha, silnice, 
v k. ú. Hošťálkovice, obec Ostrava, ve vlastnictví: 

XXXXX XXXXX XXXXXká, rok narození 1XX6 
bydliště XXXXXXXXXXX XXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXXXXXce, 

s uvedeným vlastníkem, 
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za účelem zřízení a provozování vodovodního řadu DN 150 a splaškové kanalizace DN 300, 
provádění údržby, oprav a rekonstrukce v uvedeném pozemku, v rozsahu daném geometrickým 
plánem č. 992-44/2014 ze dne 21.3.2014, na dobu neurčitou a za jednorázovou celkovou úplatu 
ve výši 1.000,-Kč za podmínky, že dojde k převodu vlastnického práva k vodovodnímu řadu 
DN 150 a splaškové kanalizaci DN 300 na statutární město Ostrava na základě darovací 
smlouvy uvedené v bodě 2) tohoto usnesení 

  
5) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
rozhodnout 

na straně oprávněného, uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti dle přílohy č. 7 předloženého 
materiálu k pozemku: 

parc. č. 1940/2 – orná půda, 
v k. ú. Hošťálkovice, obec Ostrava, ve vlastnictví: 

XXXX XXXXXXXvá, rok narození 1XX2 
bydliště XXXXXXXXXXX XXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXXXXXce, 

s uvedeným vlastníkem, 

za účelem zřízení a provozování vodovodního řadu DN 150 a splaškové kanalizace DN 300, 
provádění údržby, oprav a rekonstrukce v uvedeném pozemku, v rozsahu daném geometrickým 
plánem č. 992-44/2014 ze dne 21.3.2014, na dobu neurčitou a za jednorázovou celkovou úplatu 
ve výši 1.000,-Kč za podmínky, že dojde k převodu vlastnického práva k vodovodnímu řadu 
DN 150 a splaškové kanalizaci DN 300 na statutární město Ostrava na základě darovací 
smlouvy uvedené v bodě 2) tohoto usnesení 

  
6) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
rozhodnout 

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

parc. č. 1941/2 – orná půda, 
v k. ú. Hošťálkovice, obec Ostrava, ve vlastnictví: 
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XXXXXX XXXXXXXik, rok narození 1XXX 
bydliště XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXXce, 

s uvedeným vlastníkem, 

za účelem zřízení a provozování vodovodního řadu DN 150 a splaškové kanalizace DN 300, 
provádění údržby, oprav a rekonstrukce v uvedeném pozemku, v rozsahu daném geometrickým 
plánem č. 992-44/2014 ze dne 21.3.2014, na dobu neurčitou a za jednorázovou celkovou úplatu 
ve výši 1.000,-Kč za podmínky, že dojde k převodu vlastnického práva k vodovodnímu řadu 
DN 150 a splaškové kanalizaci DN 300 na statutární město Ostrava na základě darovací 
smlouvy uvedené v bodě 2) tohoto usnesení 

  
7) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
rozhodnout 

na straně oprávněného, uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti dle přílohy č. 9 předloženého 
materiálu k pozemkům: 

parc. č. 1941/1 – orná půda, 
parc. č. 1941/3 – orná půda, 
oba v k. ú. Hošťálkovice, obec Ostrava, ve vlastnictví: 

XXXXX XXXXXXXvá, rok narození 1XX1 
bydliště XXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXba, 

s uvedeným vlastníkem, 

za účelem zřízení a provozování vodovodního řadu DN 150 a splaškové kanalizace DN 300, 
provádění údržby, oprav a rekonstrukce v uvedených pozemcích, v rozsahu daném
geometrickým plánem č. 992-44/2014 ze dne 21.3.2014, na dobu neurčitou a za jednorázovou 
celkovou úplatu ve výši 1.000,-Kč za podmínky, že dojde k převodu vlastnického práva k 
vodovodnímu řadu DN 150 a splaškové kanalizaci DN 300 na statutární město Ostrava na 
základě darovací smlouvy uvedené v bodě 2) tohoto usnesení 

  
8) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
rozhodnout 
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na straně oprávněného, uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti dle přílohy č. 10 předloženého 
materiálu k pozemkům: 

parc. č. 1941/4 – orná půda, 
parc. č. 1945/17 – ostatní plocha, dobývací prostor, 
parc. č. 1945/31 – ostatní plocha, dobývací prostor, 
všechny v k. ú. Hošťálkovice, obec Ostrava, ve vlastnictví: 

XXX XXXXX XXXXXka, rok narození 1XXX 
bydliště XXXXX XXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXXXXXce, 

s uvedeným vlastníkem, 

za účelem zřízení a provozování vodovodního řadu DN 150 a splaškové kanalizace DN 300, 
provádění údržby, oprav a rekonstrukce v uvedených pozemcích, v rozsahu daném 
geometrickým plánem č. 992-44/2014 ze dne 21.3.2014, na dobu neurčitou a za jednorázovou 
celkovou úplatu ve výši 1.000,-Kč za podmínky, že dojde k převodu vlastnického práva k 
vodovodnímu řadu DN 150 a splaškové kanalizaci DN 300 na statutární město Ostrava na 
základě darovací smlouvy uvedené v bodě 2) tohoto usnesení 

  
9) ukládá 
  

náměstkovi primátora Ing. Jiřímu Hrabinovi 
předložit návrh dle bodů 1) - 8)  tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 

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

 
RM_M 69 
Návrh na vyřazení přebytečného movitého majetku z výpůjčky HZS 
MSK, prodej obci Kyjovice a uzavření kupní smlouvy 
  
Usnesení číslo: 10100/RM1014/133 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o přebytečnosti movitého majetku statutárního města Ostravy, a to: 

- cisternová automobilová stříkačka LIAZ 101 860 CAS K 25-L, VIN N2 FA 0014/92, rok 
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výroby 1992, RZV OVB 89-30, i.č. 67793, evidenční číslo 64490083,  
- kufr na nářadí, i.č. 64917, 
- čerpadlo kalové Zenit DGE 200/2/650, i.č. 64526, 
- přístroj hasicí práškový PG, i.č. 65648, 
- přístroj hasicí sněhový S5, i.č. 66901, 
- kanystr na 20 l PHM, kovový, i.č. 64498, 
- vyprošťovací nástroj VRVN 0112, i.č. 60560, 

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

  
2) rozhodla 
  

- o vyřazení movitého majetku specifikovaného v bodě 1) tohoto usnesení ze smlouvy o 
výpůjčce ev.č. 1654/2003/MJ ze dne 31.12.2003 

- o prodeji movitého majetku specifikovaného v bodě 1) tohoto usnesení obci 
Kyjovice, Kyjovice 2, 747 68 Kyjovice, IČO 00534722 

- o uzavření kupní smlouvy dle přílohy č. 3 předloženého materiálu za dohodnutou kupní cenu 
1.254.000,- Kč za podmínky, že zastupitelstvo obce Kyjovice rozhodne koupit movitý majetek 
dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
3) ukládá 
  

vedoucímu odboru hospodářské správy 
zajistit všechny úkony související s fyzickým převzetím dle bodu 1) tohoto usnesení  a 
předáním movitého majetku dle bodu 2) tohoto usnesení, vč. vyhotovení předávacích 
protokolů  

  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 06.06.2014
 vedoucí odboru hospodářské správy 
  
4) pověřuje 
  

vedoucího odboru hospodářské správy, 
aby podepsal protokoly na převzetí dle bodu 1) a předání movitého majetku dle bodu 2) tohoto 
usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 06.06.2014
 vedoucí odboru hospodářské správy 
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RM_M 70 
Návrh na uzavření dodatku k nájemní smlouvě na užívání nemovitosti v 
k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 10101/RM1014/133 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 30.4.2012, 
uzavřené mezi 
Bazaly, a.s. Slezská Ostrava, Bukovanského 4/1028, PSČ 710 00, IČ: 27843386  
(jakožto pronajímatelem) 
a 
FC Baník Ostrava, a.s. Slezská Ostrava, Bukovanského 4/1028, PSČ 710 00, IČ: 64610128  
(jakožto nájemcem), 
kdy právními účinky vkladu vlastnického práva ke dni 18.07.2013 vstoupilo do práv a 
povinností pronajímatele statutární město Ostrava, 
kterým se upravuje v čl. III. Doba nájmu, odst. 1, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 

s podmínkou, že dlužná částka bude uhrazena  k datu podpisu smlouvy  

  
 

RM_M 4 
Návrh na uzavření Dohody o převodu práv a povinností o připojení 
odběrního místa elektrické energie k distribuční soustavě v souvislosti 
se stavbou Integrované výjezdové centrum Ostrava Jih 
  
Usnesení číslo: 10102/RM1014/133 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření Dohody o převodu práv a povinností o připojení odběrního místa k distribuční
soustavě do napěťové hladiny VN vyplývajících ze Smlouvy o budoucí smlouvě o připojení 
odběrného zařízení k distribuční soustavě 10 kV č. 4120692677(ev.č. 2356/2011/OI ze dne 
1.9.2011)  v souvislosti se stavbou Integrované výjezdové centrum Ostrava - Jih se společností 
ČEZ Distribuce,a.s., se sídlem: Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV - Podmokly, IČ: 
24729035 a s Moravskoslezským krajem, se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ: 
70890692 dle přílohy č.1 předloženého materiálu 
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RM_M 14 
Návrh na uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene v souvislosti se 
stavbou Nová Karolina - tramvajová zastávka 28. října - přeložky 
plynovodů 
  
Usnesení číslo: 10104/RM1014/133 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene v souvislosti se stavbou Nová 
Karolina - tramvajová zastávka 28.října - přeložky plynovodů mezi oprávněným RWE GasNet, 
s.r.o., se sídlem: Klíšská 940, Ústí nad Labem, PSČ  401 17, IČO: 272 95 567 a povinným 
Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, jejíž 
předmětem je přeložka plynovodů na části pozemků parc.č. 3589/7 a parc.č. 4246/9 v 
katastrálním území Moravská Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

  
2) ukládá 
  

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

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

 
RM_M 16 
Návrh na uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č. 2348/2013/OI/LPO 
ze dne 09.09.2013 na zpracování projektové dokumentace stavby 
“Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Moravská” v Ostravě-Zábřeh 
nad Odrou 
  
Usnesení číslo: 10105/RM1014/133 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2348/2013/OI/LPO ze dne 09.09.2013 mezi 
statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO 008 45 451 a 
zhotovitelem firmou SHB, akciová společnost, Masná 1493/8, 702 00 Ostrava, IČO
253 24 365 na zpracování PD a výkon autorského dozoru pro stavbu “Rekonstrukce vodovodu 
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a kanalizace ul. Moravská”, ORG 7233 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Dalibor Kanclíř, T: 13.06.2014
 vedoucí odboru investičního 
  

 
RM_M 36 
Návrh na uzavření “Smluv o zřízení služebnosti” v souvislosti se 
stavbami odboru investičního, zahrnutými do kapitálového rozpočtu 
statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 10106/RM1014/133 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření “Smlouvy o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou “Cyklostezky-
komunikace v bermě, úsek lávka na Kamenec, lávka k hradu” mezi vlastníkem: 
Ing. SXXXX ZXXXXXXXX, rok nar. XXXX 
bytem: XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXX XXXX 
 a 
oprávněným: 
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
IČO: 00845451 
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na části pozemku parc.č. 966/1v k.ú. 
Moravská Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření “Smlouvy o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou “Cyklostezky-
komunikace v bermě, úsek lávka na Kamenec, lávka k hradu” mezi vlastníkem: 
Ing. SXXXX ZXXXXXXXX, rok nar. XXXX 
bytem: XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXX XXXX 
 a 
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oprávněným: 
OKD, a.s. 
Stonavská 2179, Doly, 735 06 Karviná 
IČO: 26863154 
zastoupena 
VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s. 
Ostrava, Moravská Ostrava, Cihelní 1575/14, 702 00 
IČO: 28606582 
a 
investorem 
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
IČO: 00845451 
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na části pozemku parc.č. 966/1 v 
k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
3) ukládá 
  

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

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

 
RM_M 37 
Návrh na uzavření “Smlouvy o poskytnutí finanční náhrady za 
odstraněné stromy” v souvislosti s realizací stavby “Rekonstrukce 
vodovodu ul. Antošovická”  
  
Usnesení číslo: 10107/RM1014/133 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření “Smlouvy o poskytnutí finanční náhrady za odstraněné stromy”  v souvislosti se 
stavbou “Rekonstrukce vodovodu ul. Antošovická” mezi vlastníky: 
TXXXX SXXXXXXXXX, rok nar. XXXX 
 JaXX SXXXXXXXXXXXX, rok nar. XXXX 
 oba bytem: XXXXXXXXXXX XXXXXXX, XXX XX XXXXXXX - XXXXXX 
 a 
městem: 
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
IČO: 00845451 
jejímž předmětem bude poskytnutí finanční náhrady za odstraněné stromy na pozemku parc.č. 
1153/5, k.ú. Koblov, obec Ostrava dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 
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RM_M 38 
Návrh na uzavření “Smluv o zřízení věcného břemene” v souvislosti se 
stavbou “Tramvajová zastávka Karolina” 
  
Usnesení číslo: 10108/RM1014/133 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření “Smlouvy o zřízení věcného břemene”  v souvislosti se stavbou 
“Tramvajová zastávka Karolina PS 602 SSZ křižovatky 28. října x Nádražní x Na Karolině” 
mezi vlastníkem:  
Moravskoslezský kraj 
se sídlem ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava 
IČO: 70890692 
zastoupený z pověření hejtmana kraje 
Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací 
se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava 
IČO: 00095711 
a 
oprávněným: 
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
IČO: 00845451 
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na  částech 
pozemků parc.č. 3589/30, parc.č. 3589/31, parc.č. 3589/54 a parc.č. 4173/6 v k.ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření “Smlouvy o zřízení věcného břemene”  v souvislosti se stavbou 
“Tramvajová zastávka Karolina SO 403 úprava VO” mezi vlastníkem:  
Moravskoslezský kraj 
se sídlem ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava 
IČO: 70890692 
zastoupený z pověření hejtmana kraje 
Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací 
se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava 
IČO: 00095711 
a 
oprávněným: 
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statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
IČO: 00845451 
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na  částech 
pozemků parc.č. 3589/30, parc.č. 3589/31, parc.č. 3589/54 a parc.č. 4173/6 v k.ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
3) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření “Smlouvy o zřízení věcného břemene”  v souvislosti se stavbou 
“Tramvajová zastávka Karolina SO 404 napojení informačních panelů a jízdenkových 
automatů na rozvodnou síť” mezi vlastníkem:  
Moravskoslezský kraj 
se sídlem ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava 
IČO: 70890692 
zastoupený z pověření hejtmana kraje 
Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací 
se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava 
IČO: 00095711 
a 
oprávněným: 
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
IČO: 00845451 
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na  částech 
pozemků parc.č. 3589/30 a parc.č. 3589/31, parc.č. 3589/54 v k.ú. Moravská Ostrava, 
obec Ostrava dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  
4) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření “Smlouvy o zřízení věcného břemene”  v souvislosti se stavbou 
“Tramvajová zastávka Karolina PS 601 SSZ křižovatky 28. října x Poděbradova” mezi 
vlastníkem:  
Moravskoslezský kraj 
se sídlem ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava 
IČO: 70890692 
zastoupený z pověření hejtmana kraje 
Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací 
se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava 
IČO: 00095711 
a 
oprávněným: 
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
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IČO: 00845451 
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na  částech 
pozemků parc.č. 3589/25, parc.č. 3589/30, parc.č. 3589/31 a parc.č. 3589/54 v k.ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  
5) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření “Smlouvy o zřízení věcného břemene”  v souvislosti se stavbou 
“Tramvajová zastávka Karolina SO 301 Úprava kanalizace DPO” mezi vlastníkem:  
Moravskoslezský kraj 
se sídlem ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava 
IČO: 70890692 
zastoupený z pověření hejtmana kraje 
Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací 
se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava 
IČO: 00095711 
a 
oprávněným: 
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
IČO: 00845451 
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na  částech 
pozemků parc.č. 3589/31 a parc.č. 3589/55 v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava dle přílohy 
č. 6 předloženého materiálu 

  
6) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření “Smlouvy o zřízení věcného břemene”  v souvislosti se stavbou 
“Tramvajová zastávka Karolina PS 603 koordinační kabel” mezi vlastníkem:  
Moravskoslezský kraj 
se sídlem ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava 
IČO: 70890692 
zastoupený z pověření hejtmana kraje 
Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací 
se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava 
IČO: 00095711 
a 
oprávněným: 
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
IČO: 00845451 
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na  částech 
pozemků parc.č. 3589/30, parc.č. 3589/31a parc.č. 3589/54  v k.ú. Moravská Ostrava, 
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obec Ostrava dle přílohy č. 7 předloženého materiálu 

  
7) doporučuje 
  

zastupitelstvu města rozhodnout o uzavření “Smlouvy o zřízení věcného břemene”  v 
souvislosti se stavbou “Tramvajová zastávka Karolina” mezi vlastníkem:  
Moravskoslezský kraj 
se sídlem ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava 
IČO: 70890692 
zastoupený z pověření hejtmana kraje 
Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací 
se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava 
IČO: 00095711 
a 
oprávněným: 
Telefónica Czech Republic, a.s. 
se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle 
IČO: 60193336 
a 
Investorem 
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
IČO: 00845451 
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na  části pozemku parc.č. 4173/6 v 
k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č. 8 předloženého materiálu 

  
8) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření “Smlouvy o zřízení věcného břemene”  v souvislosti se stavbou 
“Tramvajová zastávka Karolina” mezi vlastníkem:  
Moravskoslezský kraj 
se sídlem ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava 
IČO: 70890692 
zastoupený z pověření hejtmana kraje 
Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací 
se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava 
IČO: 00095711 
a 
oprávněným: 
UPC Česká republika, s.r.o. 
se sídlem Závišova 5, 140 00 Praha 4 
IČO: 00562262 
a 
Investorem 
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
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IČO: 00845451 
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na  části pozemku parc.č.  4173/6 v 
k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č. 9 předloženého materiálu 

  
9) ukládá 
  

náměstkovi primátora Ing. Jiřímu Hrabinovi  
předložit návrh dle bodů 1) - 8)  tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 

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

 
RM_M 39 
Návrh na uzavření Dohody o převodu práv a povinností stavebníka 
  
Usnesení číslo: 10109/RM1014/133 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření dohody o postoupení práv a povinností stavebníka mezi převádějícím: 
Ostravské muzeum, příspěvková organizace 
Masarykovo nám. 1, 728 41 Ostrava 
a 
nabyvatelem: 
Statutární město Ostrava 
Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_VZ 1 
Veřejná zakázka “Revitalizace vodní plochy Radvanice (PD+IČ+AD)”, 
poř. č. 83/2014 
  
Usnesení číslo: 10110/RM1014/133 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se: 
- snižují se kapitálové výdaje odboru investičního ORJ 230, § 2321, pol. 6121, ÚZ 00, 
ORG 7085 .... o částku 400 tis. Kč 
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- zvyšují se kapitálové výdaje odboru investičního ORJ 230, § 2334, pol. 6121, ÚZ 00, 
ORG 7272 .... o částku 400 tis. Kč 

  
2) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na vypracování projektových 
dokumentací a výkon inženýrské činností včetně autorského dozoru pro akci „Revitalizace 
vodní plochy Radvanice“ v k.ú. Radvanice, obec Ostrava (dále také „dílo“ nebo „projektová 
dokumentace“) s dodavatelem: 

Sweco Hydroprojekt a.s. 
Sídlo: Varenská 49, 730 02 Ostrava 
IČ: 26475081 

za cenu nejvýše přípustnou 297.000,- Kč bez DPH 

  
3) ukládá 
  

vedoucímu odboru financí a rozpočtu 
realizovat schválené rozpočtové opatření 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.05.2014
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  

 
RM_VZ 2 
Veřejná zakázka “Demolice objektů ve FNsP Zábřeh”, poř.č. 93/2014 
  
Usnesení číslo: 10111/RM1014/133 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na demolici objektů technické 
vybavenosti bez čísla popisného na pozemcích par. č. 4969, 4961, 1568 a 4962, vše v k.ú. 
Zábřeh - VŽ, obec Ostrava s dodavatelem: 

Jan Slabý 
Sídlo: Bártkova 996, 739 44, Brušperk 
IČ: 11540613  
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za cenu nejvýše přípustnou 2.150.277,- Kč bez DPH 

  
 

RM_VZ 3 
Významná veřejná zakázka “Kanalizace Folvarek II. etapa”, poř. č. 
95/2014 
  
Usnesení číslo: 10112/RM1014/133 

(zn.předkl.) 
05 

  
k materiálu č. BJ1014 01531/14 
k usnesení č. 9871/RM1014/130 
  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

vyzvat k podání nabídek dodavatele v otevřeném řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na realizaci stavby „Kanalizace Folvarek 
II. etapa“ v rozsahu dle předloženého návrhu a za podmínky schválení odůvodnění veřejné 
zakázky a požadavků na obsah smlouvy zastupitelstvem města 

  
2) jmenuje 
  

komisi pro otevírání obálek ve složení: 
členové: 
1. Ing. Eva Seborská           - odbor legislativní a právní 
2. Mgr. Eva Balonová         - odbor legislativní a právní 
3. Ing. Dalibor Kanclíř        - odbor ekonomického rozvoje 
4. Ing. Jiří Hrabina              - náměstek primátora 

náhradníci: 
1. Ing. Tomáš Smolík          - odbor legislativní a právní 
2. JUDr. Josef Kadlec         - odbor legislativní a právní 
3. Ing. Zdeněk Frait             - odbor ekonomického rozvoje 
4. Bc. Tomáš Sucharda       - náměstek primátora 

  
3) jmenuje 
  

hodnotící komisi a komisi pro posouzení kvalifikace: 
členové: 
1. Ing. Dalibor Madej                           - náměstek primátora 
2. Ing. Jiří Hrabina                                - náměstek primátora 
3. Ing. Břetislav Gibas                          - tajemník 
4. Ing. Petr Konečný, MBA                  - OVAK a.s.  
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5. Ing. Dalibor Kanclíř                         - odbor investiční 
6. Mgr. Eva Balonová                          - odbor legislativní a právní 

náhradníci: 
1. Dalibor Gříšek                                 - člen RM  
2. Bc. Tomáš Sucharda                        - náměstek primátora 
3. Ing. František Kolařík                      - člen ZM  
4. Ing. David Kutý, MBA                     - OVAK a.s.  
5. Ing. Zdeněk Frait                              - odbor investiční 
6. Ing. Eva Seborská                             - odbor legislativní a právní 

  
4) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
schválit požadavky na obsah smlouvy a odůvodnění veřejné zakázky “Propojení Kanalizace 
Folvarek II. etapa”, poř. č. 95/2014, dle  ust. § 156 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, v platném znění, v rozsahu dle předloženého návrhu 

  
5) ukládá 
  

náměstkovi primátora Ing. Jiřímu Hrabinovi 
předložit ke schválení zastupitelstvu města požadavky na obsah smlouvy a odůvodnění veřejné 
zakázky “Kanalizace Folvarek II. etapa”, poř. č. 95/2014 v rozsahu dle předloženého návrhu 

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

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

  
 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, T: 31.10.2014
 vedoucí odboru legislativního a právního 
  
7) zmocňuje 
  

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

  
 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, T: 31.10.2014
 vedoucí odboru legislativního a právního 
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RM_VZ 4 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce ČSOV Pašerových a kanalizace ul. 
Grmelova”, poř.č. 038/2014 
  
Usnesení číslo: 10113/RM1014/133 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 9551/RM1014/125 
  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

vyzvat k podání nabídek dodavatele v otevřeném řízení podle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na realizaci stavby ” Rekonstrukce ČSOV 
Pašerových, kanalizace v ul. Grmelova”  v k.ú. Ostrava - Mariánské Hory, obec Ostrava, v 
rozsahu dle předloženého návrhu 

  
2) jmenuje 
  

komisi pro otevírání obálek ve složení 

členové: 
1. Ing. Jiří Hrabina                      - náměstek primátora 
2. Ing. Eva Seborská                   - odbor legislativní a právní 
3. Mgr. Eva Balonová                 - odbor legislativní a právní 
4. Ing. Dalibor Kanclíř                 - odbor investiční 

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

  
3) jmenuje 
  

hodnotící komisi a komisi pro posouzení kvalifikace ve složení 

členové: 
1. Ing. Jiří Hrabina                          - náměstek primátora 
2. Ing. Dalibor Madej                      - náměstek primátora 
3. Ing. Petr Konečný, MBA             - OVAK a.s.  
4. Ing. Dalibor Kanclíř                     - odbor investiční 
5. Mgr. Eva Balonová                      - odbor legislativní a právní 
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náhradníci: 
1. Bc. Tomáš Sucharda                    - náměstek primátora 
2. Ing. František Kolařík                  - člen zastupitelstva města 
3. Ing. David Kutý, MBA                - OVAK a.s.  
4. Ing. Zdeněk Frait                         - odbor investiční 
5. JUDr. Josef Kadlec                      - odbor legislativní a právní 

  
4) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, T: 31.10.2014
 vedoucí odboru legislativního a právního 
  
5) zmocňuje 
  

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

  
 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, T: 31.10.2014
 vedoucí odboru legislativního a právního 
  

 
RM_VZ 5 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce VO Studentská”, poř. č. 101/2014 
  
Usnesení číslo: 10114/RM1014/133 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

vyzvat k podání nabídky dodavatele uvedené v předloženém návrhu ve zjednodušeném 
podlimitním řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů, na realizaci stavby “Rekonstrukce veřejného osvětlení Studentská” v k.ú. 
Poruba, obec Ostrava v rozsahu dle předloženého návrhu 

  
2) jmenuje 
  

komisi pro otevírání obálek 

členové: 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

 

Strana 72/92 

1. Ing. Jiří Hrabina       - 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. Tomáš Sucharda - 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. Jiří Hrabina           - náměstek primátora 
2. Ing. František Kolařík  - člen ZM 
3. Ing. Břetislav Glumbík - odbor dopravy 
4. Ing. Dalibor Kanclíř     - odbor investiční 
5. Mgr. Eva Balonová      - odbor legislativní a právní 

náhradníci: 

1. Bc. Tomáš Sucharda    - náměstek primátora 
2. Ing. Břetislav Gibas     - tajemník 
3. Ing. Milan Halenčák    - odbor dopravy  
4. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční 
5. Ing. Eva Seborská        - odbor legislativní a právní 

  
 

RM_VZ 6 
Návrh na zadání veřejných zakázek malého rozsahu a uzavření 
příkazních smluv na výkon inženýrské činnosti pro realizaci staveb 
“Doplnění nasvětlení přechodů 1. čs. arm. sboru”, v MěObv Ostrava-
Poruba, “Rekonstrukce veřejného osvětlení (VO)Ráčkova”, v MěObv 
Radvanice a Bartovice a “Rekonstrukce VO V Zálomu” v MěObv 
Ostrava-Jih 
  
Usnesení číslo: 10115/RM1014/133 

(zn.předkl.) 
05 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

 

Strana 73/92 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření příkazní smlouvy na výkon inženýrské 
činnosti u stavby “Doplnění nasvětlení přechodů 1.čs.arm.sboru” , ORG.4284, za cenu nejvýše 
přípustnou  34.000,-Kč (bez DPH) s příkazníkem: PTD Muchová,s.r.o., Ostrava-Muglinov, 
Olešní 313/14, IČO: 27767931, dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření příkazní smlouvy na výkon inženýrské 
činnosti u stavby “Rekonstrukce VO Ráčkova” , ORG.4291, za cenu nejvýše přípustnou 
149.000,-Kč (bez DPH) s příkazníkem: PTD Muchová,s.r.o., Ostrava-Muglinov, Olešní 
313/14, IČO: 27767931, dle přílohy č.2 předloženého materiálu 

  
3) rozhodla 
   

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření příkazní smlouvy na výkon inženýrské 
činnosti pro stavbu “Rekonstrukce VO V Zálomu ”,ORG.4292, za cenu nejvýše 
přípustnou 31.000,-Kč (bez DPH) s příkazníkem ČECH-ENGINEERING,a.s., Ostrava-Přívoz, 
Nádražní 545/166, IČO:25394983, dle přílohy č.3 předloženého materiálu 

  
 

RM_VZ 7 
Návrh na zadání veřejných zakázek malého rozsahu a uzavření 
příkazních smluv na výkon autorského dozoru pro stavby “Ekotermo 
IIA a Ekotermo III (AD)” 
  
Usnesení číslo: 10116/RM1014/133 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy příkazní na výkon autorského 
dozoru po dobu realizace staveb “Ekotermo IIA” a “Ekotermo III” :  

-„Svinov - Rekonstrukce obvodového pláště Základní škola ul. Bílovecká č.p.1, Ostrava-
Svinov”,    

 - „Svinov - Rekonstrukce obvodového pláště - ZŠ Bílovecká 10, Ostrava, Svinov, Bílovecká 
č.p.10“,  
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-”SVINOV-REKONSTRUKCE OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ Ostrava, Svinov, č.p. 92, 
Polanecká 4”,  

- „Energeticky vědomé rekonstrukce objektů města Ostravy – Základní škola Ostrava-
Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková organizace“, 

-„Energeticky vědomé rekonstrukce objektů města Ostravy – Mateřská škola Ostrava – Zábřeh, 
„U Lesa“ Patrice Lumumby, příspěvková organizace“,  

-  „Energeticky vědomé rekonstrukce objektů města Ostravy - Mateřská škola Ostrava-
Hrabůvka, A. Kučery, příspěvková organizace“, s příkazníkem : 

MS architektura a design s.r.o., se sídlem: Biskupská 3330/10, 702 00 Ostrava, IČO: 
26781808, za odměnu nejvýše přípustnou 187.700,- Kč bez DPH, dle přílohy č.1 předloženého 
materiálu 

  
2) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy příkazní na výkon autorského 
dozoru po dobu realizace staveb “Ekotermo III” :  

- „Energeticky vědomé rekonstrukce objektů města Ostravy – Základní škola Ostrava, Zelená 
42, příspěvková organizace“,  

- „Energeticky vědomé rekonstrukce objektů města Ostravy – Mateřská škola Ostrava –
Zábřeh, Za Školou 1, příspěvková organizace“,   

- „Energeticky vědomé rekonstrukce objektů města Ostravy – Domov Čujkovova Ostrava –
Zábřeh, příspěvková organizace“, s příkazníkem: 

AU plan s.r.o., se sídlem: Biskupská 3330/10, 702 00 Ostrava, IČO: 27616398, za odměnu 
nejvýše přípustnou 130.900,- Kč bez DPH, dle přílohy č.2 předloženého materiálu 

  
3) ukládá 
  

vedoucímu odboru investičního 
 zabezpečit veškeré potřebné úkony vyplývající z bodu 1) a 2) tohoto usnesení 
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 Vyřizuje: Ing. Dalibor Kanclíř, 
 vedoucí odboru investičního 
  

 
RM_VZ 10 
Veřejná zakázka “Stará Bělá - propojení stávající kanalizace na sběrač 
D”, poř. č. 100/2014 
  
Usnesení číslo: 10117/RM1014/133 

(zn.předkl.) 
5 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zveřejnění předběžného oznámení k veřejné zakázce na realizaci stavby “Stará Bělá, 
propojení stávající kanalizace na sběrač D” na území městského obvodu Stará Bělá, obec 
Ostrava, dle ust. § 86 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů, a to v rozsahu dle předloženého návrhu 

  
 

RM_VZ 11 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce místní komunikace ul. Karla Svobody”, 
poř. č. 121/2014 
  
Usnesení číslo: 10118/RM1014/133 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zveřejnění předběžného oznámení k veřejné zakázce na realizaci stavby “Rekonstrukce 
místní komunikace ul. Karla Svobody” dle ust. § 86 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu dle předloženého návrhu 

  
 

RM_VZ 12 
Zadání veřejné zakázky “Rekonstrukce Úpravny vody Nová Ves”, poř.č. 
98/2014 
  
Usnesení číslo: 10119/RM1014/133 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na realizaci stavby 
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“Rekonstrukce Úpravny vody Nová Ves” v rozsahu dle předloženého návrhu s uchazečem: 

NEVIS Opava s.r.o. 
se sídlem: Vrchní 85/30, 747 05 Opava - Kateřinky 
IČO: 26826437 

za cenu nejvýše přípustnou 3.531.663,65 Kč bez DPH 

  
 

RM_VZ 13 
Zadání veřejné zakázky “Rekonstrukce vodovodního řadu na ul. Volná”, 
poř.č. 84/2014 
  
Usnesení číslo: 10120/RM1014/133 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na realizaci stavby 
“Rekonstrukce vodovodního řadu na ul. Volná” v rozsahu dle předloženého návrhu s 
uchazečem: 

VODOSTAV OSTRAVA, spol. s r.o. 
se sídlem: Gorkého 28, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava 
IČO: 46577319 

za cenu nejvýše přípustnou 1.086.553,58 Kč bez DPH 

  
 

RM_VZ 18 
Veřejná zakázka “Propojení kanalizace Nová Bělá - Hrabová (monitoring 
objektů)”, poř.č. 82/2014 
  
Usnesení číslo: 10121/RM1014/133 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na pasportizaci dotčených 
objektů, monitoring poruch a kontrolní měření dynamických účinků během realizace stavby 
„Propojení kanalizace Nová Bělá – Hrabová“, obec Ostrava. s dodavatelem: 
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INSET s.r.o. 
Sídlo: Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3 
IČ: 41187628 

za cenu nejvýše přípustnou 364.610,- Kč bez DPH 

  
 

RM_M 62 
Rozpočtové opatření na krytí výdajů spojených s Územním plánem 
Ostravy 
  
Usnesení číslo: 10122/RM1014/133 

(zn.předkl.) 
06 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se 

snižují běžné výdaje na 

§ 3635, pol. 5166, ORJ 210                   o částce         29 tis. Kč 

zvyšují běžné výdaje na 

§ 3635, pol. 5169, ORJ 210                   o částce         29 tis. Kč 

  
2) ukládá 
  

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

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

 
RM_M 1 
Úprava závazného ukazatele 
  
Usnesení číslo: 10123/RM1014/133 

(zn.předkl.) 
07 
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k materiálu č. BJ1014 01355/14 
  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

- kapitálové příjmy 
na § 3311, pol. 3113, ORJ 160, org. 4234 o 5 tis.Kč 

- ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 
na pol. 4116, ÚZ 34070, ORJ 120 o 210 tis.Kč 

- neinvestiční transfery 
na § 3311, pol. 5336, ÚZ 34070, ORJ 160, org. 4234 o 210 tis.Kč 
                    pol. 5331, ORJ 160, org. 4234 o 5 tis.Kč 

  
2) ukládá 
   

vedoucímu odboru financí a rozpočtu 
realizovat schválené rozpočtové opatření 
 

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

náměstkovi primátora Ing. Tomáši Petříkovi 
předložit zastupitelstvu města ke schválení úpravu závazného ukazatele - zvýšení 
neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci 

Národní divadlo moravskoslezské o 215 tis.Kč 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 25.06.2014
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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RM_M 2 
Úprava rozpočtu r. 2014 
  
Usnesení číslo: 10124/RM1014/133 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
   

s přijetím dotace pro příspěvkovou organizaci Janáčkova filharmonie Ostrava z rozpočtu 
Moravskoslezského kraje ve výši 1 000 tis.Kč na úhradu nákladů souvisejících s projektem 
“Světoví sólisté a dirigenti v sezóně Janáčkovy filharmonie Ostrava” 
 

  
2) schvaluje 
  

rozpočtová opatření, kterými se 

z v y š u j í 

- neinvestiční přijaté transfery od krajů 
na pol. 4122, ÚZ 201, ORJ 120 o 831 tis.Kč (A.1.) 

- běžné výdaje 
na § 3529, pol. 5909, ORJ 170 o 831 tis.Kč (A.1.) 
na § 2141, pol. 5166, ORJ 221 o 300 tis.Kč (C.1.) 
na § 3639, pol. 5137, ÚZ 93, ORJ 137 o 333 tis.Kč (C.2.)  
na § 2221, pol. 5193, org. 9205, ÚZ 93, ORJ 100 o 2 209 tis.Kč (C.3.) 
(C.4.) na ORJ 270, § 5311, pol. 5137 o 2 000 tis.Kč 
                                                pol. 5162 o 450 tis.Kč  
na § 3119, pol. 5166, ORJ 140 o 28 tis.Kč (C.6.) 
(C.8.) na ORJ 135, § 6171, pol. 5011 o 746 tis.Kč 
                                               pol. 5031 o 187 tis.Kč 
                                               pol. 5032 o 67 tis.Kč  

- kapitálové výdaje 
(C.5.) na ORJ 230, § 2212, pol. 6121, org. 3076, ÚZ 38108113 o 2 400 tis.Kč 
                                                                                     ÚZ 38588505 o 13 600 tis.Kč 
na § 3744, pol. 6121, ÚZ 95, ORJ 230, org. 3075 o 350 tis.Kč (C.7.) 

- neinvestiční transfery 
na § 3529, pol. 5336, ÚZ 201, ORJ 170, org. 4245 o 831 tis.Kč (A.1.) 
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s n i ž u j í 

- běžné výdaje 
na § 2141, pol. 5139, ORJ 221 o 300 tis.Kč (C.1.) 
na § 3639, pol. 5169, ORJ 137 o 333 tis.Kč (C.2.) 
na § 2221, pol. 5169, org. 9205, ORJ 100 o 2 209 tis.Kč (C.3.) 
(C.4.) na ORJ 270, § 5311, pol. 5139 o 500 tis.Kč 
                                               pol. 5151 o 100 tis.Kč 
                                               pol. 5152 o 100 tis.Kč 
                                               pol. 5153 o 100 tis.Kč 
                                               pol. 5154 o 150 tis.Kč 
                                               pol. 5169 o 1 100 tis.Kč 
                                               pol. 5171 o 400 tis.Kč 
na § 3119, pol. 5167, ORJ 140 o 28 tis.Kč (C.6.) 

- kapitálové výdaje 
na § 2212, pol. 6121, ÚZ 8113, ORJ 230, org. 3076 o 16 000 tis.Kč (C.5.) 
na § 2212, pol. 6121, ÚZ 95, ORJ 230, org. 3141 o 350 tis.Kč (C.7.) 
na § 3635, pol. 6119, ORJ 210 o 1 000 tis.Kč (C.8.) 

- neinvestiční transfery 
na § 3529, pol. 5331, ORJ 170, org. 4245 o 831 tis.Kč (A.1.) 

  
3) ukládá 
   

vedoucímu odboru financí a rozpočtu 
realizovat schválená rozpočtová opatření 

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

 
RM_M 46 
Návrh na uzavření dodatku č. 1 k Příkazní smlouvě č. nSIPO 07 - 
22/2014 s Českou poštou, s. p. 
  
Usnesení číslo: 10125/RM1014/133 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
   

o uzavření dodatku č. 1 k Příkazní smlouvě č. nSIPO 07 - 22/2014 mezi statutárním městem 
Ostrava a Českou poštou, s. p. ve znění dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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RM_M 49 
Schválení nového projektu k financování z úvěru Evropské investiční 
banky 
  
Usnesení číslo: 10126/RM1014/133 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
   

projekt “Expozice mokřadního ekosystému v ZOO Ostrava” k zaslání do The European 
Investment Bank, 100 bouleward Konrad Adenauer, Luxembourg k posouzení a schválení k 
financování z úvěru poskytnutého bankou 

  
 

RM_M 9 
Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě ev.č. 957/2014/OD uzavřené 
mezi statutárním městem Ostrava a společnosti UDI MORAVA s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 10127/RM1014/133 

(zn.předkl.) 
09 

  
k usnesení č. 9638/RM1014/126 
  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o  uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě ev.č. 957/2014/OD uzavřené mezi statutárním městem 
Ostrava a společností UDI MORAVA s.r.o. se sídlem Havlíčkovo nábřeží 38/2728, 702 00 
Ostrava-Moravská Ostrava,   IČO 25893076 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 71 
Úkony spojené se schválením společenské smlouvy a setrváním 
jednatele obchodní společnosti Koordinátor ODIS s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 10128/RM1014/133 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 
  
1) ukládá 
  

náměstkovi primátora Bc. Tomáši Suchardovi 

- zajistit zaslání návrhu společenské smlouvy obchodní společnosti Koordinátor ODIS s.r.o. 
obsahujícího změny dle zákona o obchodních korporacích Moravskoslezskému kraji a 
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obchodní společnosti Koordinátor ODIS s.r.o.  

- zajistit rozšíření pořadu valné hromady obchodní společnosti Koordinátor ODIS s.r.o. o 
odvolání z funkce jednatele XXXX XXXX XXXXXXX a volbu nového jednatele na jeho 
místo 

  
 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, 
 vedoucí odboru legislativního a právního 
  
2) souhlasí 
   

se zněním dopisů dle příloh č. 1, 2 předloženého materiálu 
 

  
3) ukládá 
   

náměstkovi primátora Bc. Tomáši Suchardovi 
předložit zastupitelstvu města materiál, který byl určen pro zastupitelstvo města dne 21.5.2014 
ve věci návrhu schválení společenské smlouvy a personální změny v orgánu obchodní 
společnosti Koordinátor ODIS s.r.o. 

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

 
RM_M 50 
Návrh na projednání obecně závazné vyhlášky, kterou se zrušují 
obecně závazná vyhláška č. 9/2012, kterou se upravuje trvalé 
označování psů a evidence jejich chovatelů, a obecně závazná vyhláška 
č. 5/2013, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 9/2012 
  
Usnesení číslo: 10129/RM1014/133 

(zn.předkl.) 
72 

  
Rada města 
  
1) projednala 
  

návrh člena zastupitelstva města pana Jana Bechera na zrušení obecně závazné vyhlášky č. 
9/2012 ve znění vyhlášky č. 5/2013, kterou se upravuje trvalé označování psů a evidence jejich 
chovatelů dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
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neschválit návrh člena zastupitelstva města pana Jana Bechera na zrušení obecně závazné 
vyhlášky č. 9/2012 ve znění vyhlášky č. 5/2013, kterou se upravuje trvalé označování psů a 
evidence jejich chovatelů dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
3) žádá 
  

člena zastupitelstva města Jana Bechera 
předložit zastupitelstvu města návrh dle bodů 1) a  2) tohoto usnesení 

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

 
RM_M 3 
Zpráva o ukončení projektu “Dům na půl cesty Bozděchova” právnické 
osoby Centrum sociálních služeb Ostrava, příspěvková organizace 
  
Usnesení číslo: 10130/RM1014/133 

(zn.předkl.) 
41 

  
k usnesení č. 1028/ZM1014/16 
k usnesení č. 4132/RM1014/54 
  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s předloženou zprávou  právnické osoby Centrum sociálních služeb Ostrava, příspěvková 
organizace, IČ 75082861, se sídlem Jahnova 12/867, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory o 
ukončení realizace projektu “Dům na půl cesty Bozděchova”,   spolufinancovaného v rámci 
Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013 na podporu rozvoje 
infrastrutury sociálních služeb a s konečným vyúčtováním projektu 

  
 

RM_M 40 
Návrh na poskytnutí mimořádných účelových neinvestičních dotací z 
rozpočtu statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 10131/RM1014/133 

(zn.předkl.) 
86 

  
k materiálu č. BJ1014 01417/14 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
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zastupitelstvu města  
zrušit v bodu 1) usnesení ZM č. 2431/ZM1014/31 ze dne 02.04.2014, část týkající se 
poskytnutí účelové investiční dotace ve výši 80 tis. Kč společnosti Advey services s r.o., IČO: 
01995405 se sídlem: Technologická 372/2, Pustkovec, 708 00  Ostrava z důvodu uvedeného v 
příloze č. 3 předloženého materiálu 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
rozhodnout o poskytnutí mimořádných účelových neinvestičních dotací žadatelům: 
a) Dance studio Ostrava, se sídlem: Zednická 951, Ostrava - Poruba, 708 00, IČO 70312851, 
ve výši 30 tis. Kč na nájem  sálu pro sportovně - taneční Akademii dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu 
b) AIESEC Ostrava, se sídlem: Sokolská 33, Ostrava, 701 00,IČO 63731967, ve výši 20 tis. Kč 
na zprostředkování dvou zahraničních stáží dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  
3) rozhodla 
   

o poskytnutí finančních prostředků městskému obvodu Slezská Ostrava,  Těšínská 35, Ostrava, 
710 16, ve výši 50 tis. Kč na realizaci projektu “Sportovní den na Slezské” dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu 

  
4) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
schválit rozpočtové opatření, kterým se 

snižují 
neinvestiční transfery 
na § 3419, pol. 5213, ÚZ 7112, ORJ 161                 o 30 tis. Kč 
na § 3421, pol. 5222, ORJ 161                                 o 20 tis. Kč 

zvyšují 
neinvestiční transfery 
na § 3419, pol. 5222, ÚZ 7112, ORJ 161                  o 30 tis. Kč 
na § 3299, pol. 5229, ORJ 140                                  o 20 tis. Kč 

  
5) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se  
snižují 
neinvestiční transfery 
na § 3419, pol. 5213, ÚZ 7112, ORJ 161                 o 50 tis. Kč 
zvyšují 
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neinvestiční transfery obcím 
na § 6399, pol. 5321, ÚZ 7112, ORG 3, ORJ 120     o 50 tis. Kč 

Městský obvod Slezská Ostrava 
zvýší 
neinvestiční přijaté transfery od obcí 
na pol. 4121, ÚZ 7112                                               o 50 tis. Kč 
běžné výdaje na § 34xx, pol. 5xxx, ÚZ 7112            o 50 tis. Kč 

  
6) doporučuje 
   

zastupitelstvu města 
rozhodnout o uzavření smluv o poskytnutí mimořádných účelových neinvestičních dotací mezi 
statutárním městem Ostrava a příjemci těchto dotací dle bodu 2) tohoto usnesení a dle příloh č. 
5 a 6 předloženého materiálu 
 

  
7) ukládá 
   

vedoucímu odboru financí a rozpočtu 
realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 5) předloženého materiálu 
 

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

náměstkovi primátora Ing. Martinu Štěpánkovi, Ph.D. 
předložit návrh dle bodů 1), 2), 4) a 6) tohoto usnesení k rozhodnutí a ke schválení 
zastupitelstvu města 
 

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

 
RM_M 43 
Uzavření dodatku č.1 se Střediskem volného času Korunka, Ostrava-
Mariánské Hory, p.o., IČO 75080508,ke smlouvě č. 1899/2013/SVŠ - O 
poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu statutárního města 
Ostravy, projekt “Ostrava - město, ve kterém žiju!!!” 
  
Usnesení číslo: 10132/RM1014/133 

(zn.předkl.) 
86 

  
k materiálu č. BJ1014 01539/14 
k usnesení č. 6399/RM1014/83 
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k usnesení č. 1882/ZM1014/26 
k usnesení č. 7464/RM1014/99 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o schválení dodatku č.1 ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z 
rozpočtu statutárního města Ostravy (dále jen SMO) č. 1899/2013/SVŠ  na realizaci projektu 
“Ostrava-město, ve kterém žiju!!!”, uzavřené mezi  SMO a Střediskem volného času Korunka, 
Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace., Korunní 49, 709 12 Ostrava-Mariánské 
Hory, IČO 75080508, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
2) ukládá 
   

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

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

 
RM_M 41 
Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do vlastnictví Městské 
nemocnice Ostrava, příspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 10133/RM1014/133 

(zn.předkl.) 
40 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
   

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

  
2) ukládá 
  

náměstkyni primátora Ing. Simoně Piperkové 
vystavit za zřizovatele předchozí souhlas zřizovatele k darovacím smlouvám dle bodu 1) tohoto 
usnesení  
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 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 13.06.2014
 vedoucí odboru kultury a zdravotnictví 
  

 
RM_M 42 
Žádost o udělení předchozího souhlasu s uzavřením smlouvy o nájmu s 
právem koupě věci 
  
Usnesení číslo: 10134/RM1014/133 

(zn.předkl.) 
40 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
   

s uzavřením smlouvy o nájmu s právem koupě věci (20 ks notebooků vč. software) mezi 
Městskou nemocnicí Ostrava, příspěvková organizace a T-Mobile Czech Republic a.s. se 
sídlem Tomíčkova 2144/1, Praha 4, IČO 64949681, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 
 

  
 

RM_M 44 
Návrh na poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Janáčkově 
filharmonii Ostrava, p.o., na částečné krytí nákladů souvisejících s 
generální opravou varhan 
  
Usnesení číslo: 10135/RM1014/133 

(zn.předkl.) 
42 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Janáčkově filharmonii Ostrava, příspěvkové 
organizaci, 28. října 124, Ostrava – Moravská Ostrava, PSČ 702 00, IČO: 00373222, ve výši 
300 tis. Kč na částečné krytí nákladů souvisejících s generální opravou varhan 

  
2) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se 
- s n i ž u j í  
ostatní neinvestiční výdaje na ORJ 160 
na § 3392, pol. 5901, ÚZ 1355                      o 300 tis. Kč 
- z v y š u j í 
neinvestiční příspěvky na ORJ 160 
na § 3312, pol. 5331, ÚZ 1355, org. 4212    o 300 tis. Kč 

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

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

zastupitelstvu města 
schválit úpravu závazného ukazatele - zvýšení neinvestičního příspěvku 
Janáčkově filharmonii Ostrava, příspěvkové organizaci, 28. října 124, Ostrava – Moravská 
Ostrava, PSČ 702 00, IČO: 00373222,  o 300 tis. Kč 

  
5) ukládá 
  

náměstkyni primátora Ing. Simoně Piperkové 
předložit zastupitelstvu města ke schválení bod 4) tohoto usnesení na jeho zasedání 
dne 25.06.2014 

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

 
RM_M 45 
Návrh na navýšení neinvestičního příspěvku na provoz Divadlu loutek 
Ostrava, p.o. 
  
Usnesení číslo: 10136/RM1014/133 

(zn.předkl.) 
42 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o navýšení neinvestičního příspěvku na provoz na rok 2014 Divadlu loutek Ostrava, 
příspěvkové organizaci, se sídlem Pivovarská 3164/15, 728 32 Ostrava – Moravská Ostrava, 
IČ: 00533874,  o 1.300 tis. Kč 

  
2) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se 
- z v y š u j í 
neinvestiční příspěvky na ORJ 160 
na § 3311, pol. 5331, org. 4240   o  1.300 tis.Kč 
- s n i ž u j í   
neinvestiční transfery na ORJ 160 
na § 3392, pol. 5213, org. 4257   o 1.000 tis.Kč  
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ostatní neinvestiční výdaje na ORJ 160 
na 3392, pol. 5901, ÚZ 1355         o   300 tis. Kč 

  
3) ukládá 
   

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

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

zastupitelstvu města 
schválit úpravu závazného ukazatele - zvýšení neinvestičního příspěvku na rok 2014 
Divadlu loutek Ostrava, příspěvkové organizaci, se sídlem Pivovarská 3164/15, 728 32 Ostrava 
– Moravská Ostrava, IČ: 00533874,  o 1.300 tis. Kč 

  
5) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
uložit radě města zahrnout do rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2015 navýšení 
neinvestičního příspěvku na provoz Divadlu loutek Ostrava, příspěvkové organizaci, 
Pivovarská 3164/15, 728 32 Ostrava – Moravská Ostrava, IČO: 0533874,  o 1.300 tis. Kč 

  
 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 30.11.2014
 vedoucí odboru kultury a zdravotnictví 
  
6) ukládá 
  

náměstkyni primátora Ing. Simoně Piperkové 
předložit zastupitelstvu města ke schválení bod 4) a 5) tohoto usnesení na jeho zasedání 
dne 25.06.2014 

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

 
 
 
 
 
 
 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

 

Strana 90/92 

RM_M 72 
Petice zaměstnanců Městské nemocnice Ostrava, příspěvková 
organizace 
  
Usnesení číslo: 10137/RM1014/133 

(zn.předkl.) 
87 

  
Rada města 
  
1) projednala 
  

petici zaměstnanců Městské nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, ve věci revokace 
usnesení o odvolání MUDr. Tomáše Nykla z funkce ředitele Městské nemocnice Ostrava, 
příspěvková organizace, uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu 

  
2) schvaluje 
   

návrh odpovědi petičnímu výboru na petici dle bodu 1) tohoto usnesení a dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu 

  
 

RM_MZP 1 
Návrh na poskytnutí odměn za rok 2013 ředitelům příspěvkových 
organizací zřízených statutárním městem Ostrava v oblasti sociální 
péče a školství 
  
Usnesení číslo: 10138/RM1014/133 

(zn.předkl.) 
86 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
   

poskytnutí odměn za rok 2013 ředitelům příspěvkových organizací zřízených statutárním 
městem Ostrava v oblasti sociální péče a školství dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 
předloženého materiálu 

  
 

RM_M 12 
Informace o postupu plnění usnesení z 32. zasedání zastupitelstva 
města, konaného dne 21.5.2014 
  
Usnesení číslo: 10139/RM1014/133 

(zn.předkl.) 
36 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
   

s postupem plnění usnesení z 32. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 21.5.2014, dle 
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přílohy č. 1 předloženého materiálu 
  

 
RM_M 7 
Kácení dřevin na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 10140/RM1014/133 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

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

a) 2 ks javor o obvodech kmenů 107 a 134 cm, 
oba rostoucí na pozemku parc.č. 371/1 – ostatní plocha, zeleň v k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava – 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,   

b) 1 ks smrk o obvodu kmene 144 cm, 
rostoucí na pozemku parc.č. 460/1 – ostatní plocha, manipulační plocha v k.ú. Zábřeh - VŽ, 
obec Ostrava – dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, a to v souvislosti s realizací stavby 
„Rekonstrukce komunikací v areálu bývalé nemocnice Zábřeh“, pro investora stavby: 
Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČ: 00845451 

  
2) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 06.06.2014
 vedoucí odboru hospodářské správy 
  
3) zmocňuje 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 06.06.2014
 vedoucí odboru hospodářské správy 
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• Tisková oprava - 
Oprava usnesení č. 9713/RM1014/127 z 15.4.2014, bod 3) - rozpočtové 
opatření 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 
  
1) Chybné znění: 
  

RM 
3) schvaluje 
rozpočtová opatření, kterými se 
 
z v y š u j í 
- běžné výdaje 

na ORJ 135, § 3311, org. 6318000000, ÚZ 33513233, pol. 5011 o 484 tis.Kč 
                                                                                               pol. 5021 o 51 tis.Kč 
                                                                                               pol. 5031 o 133 tis.Kč 
                                                                                               pol. 5032 o 48 tis.Kč 
                                                                     ÚZ 33113233, pol. 5011 o 86 tis.Kč 
                                                                                               pol. 5021 o 9 tis.Kč 
                                                                                               pol. 5031 o 24 tis.Kč 
                                                                                               pol. 5032 o 8 tis.Kč 

  
2) Správné znění: 
  

RM 
3) schvaluje 
rozpočtová opatření, kterými se 
 
z v y š u j í 

- běžné výdaje 

na ORJ 135, § 3111, org. 6318000000, ÚZ 33513233, pol. 5011 o 484 tis.Kč 
                                                                                               pol. 5021 o 51 tis.Kč 
                                                                                               pol. 5031 o 133 tis.Kč 
                                                                                               pol. 5032 o 48 tis.Kč 
                                                                     ÚZ 33113233, pol. 5011 o 86 tis.Kč 
                                                                                               pol. 5021 o 9 tis.Kč 
                                                                                               pol. 5031 o 24 tis.Kč 
                                                                                               pol. 5032 o 8 tis.Kč 

  
 
 


