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Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 17.06.2014 
  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název zn.předkl. 

10226/RM1014/135 RM_M 0 Schválení programu 135. schůze rady města dne 
17.06.2014 

35 

10227/RM1014/135 RM_M 13 Žádost Sdružení sportovních klubů Vítkovice a 
Českého atletického svazu o podporu kandidatury 
města Ostravy na konání Kontinentálního poháru 
IAAF 2018 

86 

10228/RM1014/135 RM_VH 1 Výkon působnosti valné hromady obchodní 
společnosti Sportovní a rekreační zařízení města 
Ostravy, s.r.o 

45 

10229/RM1014/135 RM_M 45 Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace 
společnosti Sportovní a rekreační zařízení města 
Ostravy, s.r.o., na Sanaci havarijního stavu dna 
neplaveckého bazénu v areálu Letního koupaliště v 
Ostravě-Porubě (severní strana) 

45 

10230/RM1014/135 RM_VH 2 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 
společnosti Dům kultury Akord Ostrava-Zábřeh, 
s.r.o. 

45 

10231/RM1014/135 RM_M 2 Žádost společnosti Dům kultury Akord Ostrava–
Zábřeh, s.r.o. o změnu termínů použití 
poskytnutých účelových investičních dotací z 
rozpočtu SMO a o změnu termínů pro vyúčtování 
poskytnutých dotací 

42 

10232/RM1014/135 RM_VH 3 Výkon působnosti valné hromady obchodní 
společnosti Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o 

45 

10233/RM1014/135 RM_VH 6 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 
společnosti DK POKLAD, s.r.o. 

45 

10234/RM1014/135 RM_M 64 Návrh na převedení části již poskytnutých 
finančních prostředků schválené investiční účelové 
dotace společnosti DK POKLAD, s.r.o., na 
“Rekonstrukci domu kultury Poklad”, úpravu 
splatnosti následně poskytovaných finančních 
prostředků a žádost společnosti o navýšení 
investiční účelové dotace 

42 

10235/RM1014/135 RM_VH 4 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 
společnosti Ostravské komunikace, a.s. 

45 

10236/RM1014/135 RM_VH 5 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 
společnosti OVA!!!CLOUD.net a.s. 

45 

10237/RM1014/135 RM_M 1 Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Ing. Leo 
Luzara, člena zastupitelstva města a RSDr. Ivany 
Kalouskové, členky komise pro děti, mládež a sport 
RM, do Ruské federace (Volgograd) ve dnech 19.-
23.5.2014 

60 

10238/RM1014/135 RM_M 55 Zpráva ze zahraniční pracovní cesty RSDr. 
Oldřicha Jakubka a Ing. Justiny Kamené, členů 

01 
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zastupitelstva města, do Polska (Katovice) dne 
30.05.2014 

10239/RM1014/135 RM_M 52 Schválení smlouvy č. 12115473 o poskytnutí 
podpory a Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze 
Státního fondu životního prostředí ČR 

50 

10240/RM1014/135 RM_M 67 Předchozí souhlas rady města se zřízením 
předkupního práva k nemovitostem pro městský 
obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

50 

10241/RM1014/135 RM_M 57 Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace na 
vydání knihy o ostravské odbojové skupině Karla 
Břenka “Pět proti gestapu” 

01 

10242/RM1014/135 RM_M 83 Žádost Moravskoslezského kraje o poskytnutí 
účelové investiční dotace z rozpočtu statutárního 
města Ostravy 

01 

10243/RM1014/135 RM_M 87 Návrh na uzavření Investiční smlouvy a návrh na 
záměr prodeje pozemků - Strategická průmyslová 
zóna Ostrava-Mošnov 

08 

10244/RM1014/135 RM_M 86 Návrh textu dopisu předsedovi vlády s žádostí o 
pomoc při vyjednáváních s potenciálním 
investorem HYUNDAI MOBIS 

01 

10245/RM1014/135 RM_M 53 Návrh stanov akciových společností, jejichž 
jediným akcionářem je statutární město Ostrava 

28 

10246/RM1014/135 RM_M 54 Návrh stanov společnosti Vědecko-technologický 
park Ostrava, a.s. 

28 

10247/RM1014/135 RM_M 56 Předžalobní výzva k dobrovolnému uhrazení 
vzniklé škody 

28 

10248/RM1014/135 RM_M 58 Návrh na užití závěsného odznaku se státním 
znakem České republiky při občanském obřadu u 
Úřadu městského obvodu Poruba pro Ing. Martina 
Štěpánka, Ph.D., člena zastupitelstva města, dne 
5.7.2014 

28 

10249/RM1014/135 RM_M 61 Přijetí smlouvy a Rozhodnutí o poskytnutí dotace k 
projektům “Realizace vybraných prvků ÚSES na 
území statutárního města Ostravy - 1. etapa, část A” 
a “Realizace vybraných prvků ÚSES na území 
statutárního města Ostravy - 1. etapa, část B” v 
rámci Operačního programu Životní prostředí 

38 

10250/RM1014/135 RM_M 66 Návrh společenských smluv společností s ručením 
omezeným, jejichž jediným společníkem je 
statutární město Ostrava 

28 

10251/RM1014/135 RM_M 84 Zadávací dokumentace k veřejné zakázce 
“Celoroční údržba veřejných a vyhrazených 
travnatých ploch v městském obvodu Ostrava - Jih 
v letech 2015-2018” 

28 

10252/RM1014/135 RM_M 48 Návrh dodatku č. 2 k Dohodě o vzájemné 
spolupráci ev.č. 2066/2010/OER uzavřené mezi 
statutárním městem Ostrava a Ostravskou 
Univerzitou v Ostravě 

38 
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10253/RM1014/135 RM_M 49 Změnový formulář IPRM - přesun alokovaných 
prostředků 

38 

10254/RM1014/135 RM_M 50 Podání žádosti o dotaci projektu “Akční plán 2014 
marketingové strategie rozvoje cestovního ruchu 
turistické oblasti Ostravsko” 

38 

10255/RM1014/135 RM_M 59 Smlouva o přijetí účelové investiční dotace města 
Vratimov za účelem realizace projektu 
„Prodloužení cyklostezky – lávka přes Ostravici, 
Ostrava – Hrabová“ 

38 

10256/RM1014/135 RM_M 88 Návrh na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o 
budoucích smlouvách o koupi pozemků ev.č. 
0551/2009/MJ uzavřené mezi statutárním městem 
Ostrava a společností Železniční Cargo MOŠNOV 
s.r.o. 

38 

10257/RM1014/135 RM_M 60 Návrh na uzavření smluv o spolupráci GISMO 
mezi statutárním městem Ostrava a těmito správci 
inž. sítí: Ostravské vodárny a kanalizace a.s., 
Nádražní 3114/28, 729 71 Ostrava-Mor. Ostrava, 
IČ: 4519 3673; ČEZ Energetické služby, s.r.o., 
Výstavní 1144/103, 706 02 Ostrava-Vítkovice, IČ: 
2780 4721 

83 

10258/RM1014/135 RM_M 68 Postup ve věci variant dalšího fungování obchodní 
společnosti OVA!!!CLOUD.net. a.s. 

83 

10259/RM1014/135 RM_M 7 Poskytnutí finančních prostředků z Fondu životního 
prostředí městskému obvodu Slezská Ostrava a 
Lhotka 

31 

10260/RM1014/135 RM_VZ 16 Zadání veřejné zakázky “Audit produktivity ZOO 
Ostrava”, poř. č. 92/2014 

80 

10261/RM1014/135 RM_M 3 Povolení výjimky ze stavebních uzávěr SDD Štola 
korunní princ (vrchní), Štola korunní princ 
(spodní), Štola Ke třem slabým slojím, Fárací jáma 
Bedřich, Stará štola Josef, Štola Burňa, Nová 
těžební štola , Korunní princ (Stará šachta) a 
Josefská dědičná štola pro stavbu “Komplexní 
řešení sanace kontaminovaného území lokality 
Trojice” v k.ú. Slezská Ostrava 

37 

10262/RM1014/135 RM_M 14 Návrh na uzavření smluv o právu provést stavbu v 
souvislosti se stavbami odboru investičního, 
zahrnutými do kapitálového rozpočtu statutárního 
města Ostravy 

05 

10263/RM1014/135 RM_M 15 Návrh na uzavření smluv o smlouvách budoucích o 
služebnosti a dodatku ke smlouvě o uzavření 
budoucí smlouvy v souvislosti se stavbami, odboru 
investičního, zahrnutými do kapitálového rozpočtu 
statutárního města Ostravy 

05 

10264/RM1014/135 RM_VZ 6 Návrh na zadání veřejných zakázek malého rozsahu 
a uzavření příkazních smluv na výkon inženýrské 
činnosti pro realizaci staveb “Doplnění veřejného 

05 
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osvětlení (VO) Valašská”, v MěObv Ostrava-Nová 
Ves,”Doplnění VO Domovská”, v MěObv Ostrava-
Hrabová a “Rekonstrukce VO obl.Starobní v úseku 
od ul.Středulinského po ul.U Nádraží” v MěObv 
Ostrava-Vítkovice 

10265/RM1014/135 RM_M 51 Návrh na uzavření “Smluv o zřízení služebnosti” v 
souvislosti se stavbami odboru investičního, 
zahrnutými do kapitálového rozpočtu statutárního 
města Ostravy 

05 

10266/RM1014/135 RM_M 62 Návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo akce 
Komunikace Zengrova 

05 

10267/RM1014/135 RM_VZ 7 Zadání veřejné zakázky “Cyklostezka Koblov - 
skalní zřícení”, poř.č. 131/2014 

05 

10268/RM1014/135 RM_VZ 8 Veřejná zakázka “Ostravské muzeum - depozitář”, 
poř.č. 116/2014 

05 

10269/RM1014/135 RM_VZ 9 Veřejná zakázka “Demolice bytového domu na ul. 
Trnkovecká č.p. 250”, poř.č. 115/2014 

05 

10270/RM1014/135 RM_VZ 11 Veřejná zakázka “Rekonstrukce VO V Zálomu”, 
poř. č. 111/2014 

05 

10271/RM1014/135 RM_VZ 12 Veřejná zakázka “Komunikace, chodníky a 
parkovací plochy u býv. kina Mír”, poř. č. 
114/2014 

05 

10272/RM1014/135 RM_VZ 13 Veřejná zakázka “Komunikace a chodníky ul. 
Sirotčí”, poř. č. 022/2014 

05 

10273/RM1014/135 RM_VZ 14 Veřejná zakázka “Domov pro seniory IRIS - 
přístavba”, poř. č. 027/2014 

05 

10274/RM1014/135 RM_VZ 15 Veřejná zakázka “VTP-MFB III a IV - PC 
technika”, poř.č. 088/2014 

05 

10275/RM1014/135 RM_VZ 17 Veřejná zakázka “Přístavba objektu IVC Slezská 
Ostrava”, poř.č. 36/2014 

05 

10276/RM1014/135 RM_VZ 18 Významná veřejná zakázka “Kanalizace 
Michálkovice”, poř.č. 99/2014 

05 

10277/RM1014/135 RM_VZ 19 Veřejná zakázka “Komunikace v areálu bývalé 
FNsP O. - Zábřeh”, poř.č. 125/2014 

05 

10278/RM1014/135 RM_VZ 20 Veřejná zakázka “Rekonstrukce VO Studentská 
(IČ)”, poř.č. 94/2014 

05 

10279/RM1014/135 RM_VZ 21 Veřejná zakázka “Stará Bělá - propojení stávající 
kanalizace na sběrač D”, poř. č. 100/2014 

5 

10280/RM1014/135 RM_VZ 22 Veřejná zakázka “Rekonstrukce VO Riegrova a 
Divišova” poř. č. 113/2014 

05 

10281/RM1014/135 RM_VZ 24 Veřejné zakázka “Prodloužení ul. Ruská - dodatek 
č. 4”, poř. č. 129/2014 

5 

10282/RM1014/135 RM_VZ 25 Veřejné zakázka “Cyklistická trasa O, O-Přívoz”, 
poř. č. 102/2014 

5 

10283/RM1014/135 RM_VZ 26 Veřejná zakázka “Doplnění VO Domovská”, poř. č. 
108/2014 

5 

10284/RM1014/135 RM_M 4 Návrh na záměr města zcizit nemovité věci 
prostřednictvím dražby dobrovolné, návrh na záměr 

08 
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města neprodat prostřednictvím přímého prodeje 
(Vila na Zapadlém) 

10285/RM1014/135 RM_M 5 Návrh na nevyužití předkupního práva ke stavbě, 
návrh na záměr města prodat pozemek, vše v k.ú. 
Moravská Ostrava, obec Ostrava (ul. Sokolská) 

08 

10286/RM1014/135 RM_M 6 Návrh na záměr města prodat pozemky v k.ú. 
Moravská Ostrava, obec Ostrava (ul. Vítězná), 
návrh na záměr města směnit pozemky v k.ú. 
Moravská Ostrava (ul. Pelclova), návrh na záměr 
města neprodat pozemky v k.ú. Moravská Ostrava 
(ul. Hrušovská) 

08 

10287/RM1014/135 RM_M 16 Návrh na souhlas oprávněného z věcného 
břemenene s dělením pozemků pro vlastníky 
pozemků ESSAYEUR s.r.o., RPG Byty, s.r.o. 

08 

10288/RM1014/135 RM_M 17 Návrh na souhlas s umístěním inženýrského 
objektu do pozemku ve vlastnictví statutárního 
města Ostravy v k.ú. Moravská Ostrava pro 
K+Gama Projekt s.r.o. 

08 

10289/RM1014/135 RM_M 18 Návrh na souhlas s umístěním staveb na pozemcích 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy 

08 

10290/RM1014/135 RM_M 19 Návrh na souhlas s umístěním podzemního 
kabelového vedení 2x NN 0,4 kV a rozpojovací 
skříně, podzemního kabelového vedení NN a 
přípojkového pilíře a uzavření smluv o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene-služebnosti, 
pro ČEZ Distribuce, a.s. 

08 

10291/RM1014/135 RM_M 20 Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě o budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti k pozemku v k. ú. 
Moravská Ostrava, obec Ostrava ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy, s oprávněným: PODA, 
a.s. 

08 

10292/RM1014/135 RM_M 21 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 

10293/RM1014/135 RM_M 22 Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám právu 
provést stavbu (prodloužená Rudná) 

08 

10294/RM1014/135 RM_M 23 Návrh na záměr města pronajmout část pozemku v 
k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava. 

08 

10295/RM1014/135 RM_M 24 Návrh na záměr města pronajmout část pozemku v 
k.ú. Moravská Ostrava 

08 

10296/RM1014/135 RM_M 26 Návrh na záměr města směnit nemovitosti v k.ú. 
Moravská Ostrava, obec Ostrava (ul. Nová 
Porážková) 

08 

10297/RM1014/135 RM_M 27 Návrh na záměr města směnit nemovitosti v k.ú. 
Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita Nová 
Karolina) 

08 
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10298/RM1014/135 RM_M 28 Návrh na záměr města vypůjčit části nemovitostí v 
k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava. Návrh na záměr 
města vypůjčit části nemovitostí v k.ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava a v k.ú. Mariánské Hory, 
obec Ostrava. 

08 

10299/RM1014/135 RM_M 29 Návrh na svěření zatrubnění Petřkovického potoka 
MO Petřkovice, v k.ú. Petřkovice u Ostravy, obec 
Ostrava 

08 

10300/RM1014/135 RM_M 30 Návrh na souhlas s technickým zhodnocením 
budov v k.ú. Moravská Ostrava (areál Městské 
nemocnice Ostrava) 

08 

10301/RM1014/135 RM_M 31 Návrh odpovědi žadateli o projednání výše kupní 
ceny pozemku v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava, 
navržené městským obvodem 

08 

10302/RM1014/135 RM_M 33 Návrh na uzavření kupních smluv na koupi 
pozemků, splaškové kanalizace, vodovodu, dešťové 
kanalizace, veřejného osvětlení a komunikace v 
k.ú. Lhotka u Ostravy, obec Ostrava a uzavření 
smlouvy o zřízení služebnosti s P.K. a svěření 
pozemků, příjezdové komunikace, dešťové 
kanalizace MO Lhotka 

08 

10303/RM1014/135 RM_M 42 Návrh nevyužít předkupní právo ke garážím na 
pozemcích p.č.st. 1418, p.č.st. 1447 a p.č.st. 1448, 
k.ú. Heřmanice, obec Ostrava 

08 

10304/RM1014/135 RM_M 44 Návrh na výpověď z nájmu ZOD Poruba 
a.s.(lokalita VTP) 

08 

10305/RM1014/135 RM_M 72 Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Muglinov, obec 
Ostrava 

08 

10306/RM1014/135 RM_M 74 Návrh na prodej pozemků v k. ú. Poruba, obec 
Ostrava do SJM formou splátek 

08 

10307/RM1014/135 RM_M 76 Návrh směnit nemovitosti v k.ú. Hrabůvka, obec 
Ostrava a návrh na uzavření smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti k pozemku ve 
vlastnictví města 

08 

10308/RM1014/135 RM_M 77 - Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. 
Vítkovice, obec Ostrava - Návrh na záměr města 
darovat nemovité věci v k.ú. Zábřeh-VŽ, obec 
Ostrava 

08 

10309/RM1014/135 RM_M 78 Návrh prodat pozemek v k.ú. Polanka nad Odrou, 
obec Ostrava 

08 

10310/RM1014/135 RM_M 79 Návrh na záměr města pronajmout části pozemků v 
k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava, návrh na záměr 
města nepronajmout část pozemku v k. ú. 
Moravská Ostrava, obec Ostrava 

08 

10311/RM1014/135 RM_M 81 Návrh na schválení dodatku č. 1 ke zřizovací listině 
právnické osoby Zoologická zahrada Ostrava, 
příspěvková organizace,kterým se předává majetek 
k hospodaření 

08 
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10312/RM1014/135 RM_M 82 Návrh na uzavření “Dohody o zrušení věcného 
předkupního práva k nemovitostem mezi 
Statutárním městem Ostrava a společností 
Železniční Cargo MOŠNOV s.r. o. 

08 

10313/RM1014/135 RM_M 85 Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k. ú. 
Pustkovec, obec Ostrava v areálu VTP 

08 

10314/RM1014/135 RM_M 47 Veřejné projednání Územního plánu Vřesina 06 
10315/RM1014/135 RM_M 69 Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na 

obnovu a zachování kulturní památky z rozpočtu 
statutárního města Ostravy pro rok 2014 

06 

10316/RM1014/135 RM_M 70 Předchozí souhlas k prodeji a pronájmu nemovitostí 
v majetku města, svěřených městským obvodům 

06 

10317/RM1014/135 RM_M 71 Předchozí souhlas k pronájmu, výpůjčce 
nemovitostí v majetku města, svěřených městským 
obvodům a nabytí nemovitostí 

06 

10318/RM1014/135 RM_VZ 1 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a 
o uzavření smlouvy na zpracování 
“AKTUALIZACE DOPRAVNÍ ČÁSTI ÚZEMNĚ 
ANALYTICKÝCH PODKLADŮ PRO SPRÁVNÍ 
OBVOD OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ 
OSTRAVA” 

06 

10319/RM1014/135 RM_VZ 2 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a 
o uzavření smlouvy na zpracování 
“AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH 
PODKLADŮ PRO SPRÁVNÍ OBVOD OBCE S 
ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ OSTRAVA” 

06 

10320/RM1014/135 RM_VZ 3 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a 
o uzavření smlouvy na zhotovení podkladové studie 
pro “AKTUALIZACI ÚZEMNĚ 
ANALYTICKÝCH PODKLADŮ PRO SPRÁVNÍ 
OBVOD OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ 
OSTRAVA” 

06 

10321/RM1014/135 RM_M 37 Projednání vybraných bodů valné hromady 
obchodní společnosti KIC Odpady, a.s. 

88 

10322/RM1014/135 RM_M 38 Projednání vybraných bodů řádné valné hromady 
obchodní společnosti Vědecko-technologický park 
Ostrava, a.s. 

88 

10323/RM1014/135 RM_M 39 Projednání vybraných bodů řádné valné hromady 
obchodní společnosti Koordinátor ODIS s.r.o. 

88 

10324/RM1014/135 RM_VZ 10 Jmenování členů komise veřejné zakázky “Systém 
sdružených nákupů statutárního města Ostrava” 

88 

10325/RM1014/135 RM_M 80 Změna stanov společnosti Garáže Ostrava, a.s. 88 
10326/RM1014/135 RM_M 40 Plnění usnesení zastupitelstva města č. 590/12 ze 

dne 17.12.2003 - pohledávky a ostatní aktiva 
statutárního města Ostravy ke dni 31.12.2013 

07 

10327/RM1014/135 RM_M 41 Úpravy rozpočtu r. 2014 07 
10328/RM1014/135 RM_M 32 Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí 

dotace pro Středisko volného času, Ostrava - 
42 
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Zábřeh, p.o. 
10329/RM1014/135 RM_M 34 Návrh na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného 

movitého majetku statutárního města Ostravy, 
předaného k hospodaření právnické osobě Domov 
Slunečnice Ostrava, příspěvková organizace, 
Opavská 4472/76, Ostrava - Poruba, IČ 70631883 

41 

10330/RM1014/135 RM_M 35 Návrh na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného 
movitého majetku statutárního města Ostravy, 
předaného k hospodaření právnické osobě Domov 
Magnólie, Ostrava-Vítkovice, příspěvková 
organizace, Sirotčí 56, 703 00 Ostrava-Vítkovice, 
IČ 70631859 

41 

10331/RM1014/135 RM_M 36 Návrh na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného 
movitého majetku statutárního města Ostravy, 
předaného k hospodaření právnické osobě Domov 
Čujkovova, příspěvková organizace, Čujkovova 25, 
700 30 Ostrava-Zábřeh, IČ 70631875 

41 

10332/RM1014/135 RM_M 46 Návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí 
účelové investiční dotace uzavřené se společností 
VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. (rozšíření účelu a 
navýšení dotace) 

45 

10333/RM1014/135 RM_M 75 Návrh na zvýšení účelové investiční dotace 
společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., na 
spolufinancování investiční akce “Atletická hala 
Vítkovice” 

86 

10334/RM1014/135 RM_M 10 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvám o 
poskytnutí dotace v oblasti sociální péče a oblasti 
handicapovaní včetně dětí a mládeže 

86 

10335/RM1014/135 RM_M 11 Návrh na poskytnutí mimořádných účelových 
dotací v oblasti sociální péče z rozpočtu 
statutárního města Ostravy 

86 

10336/RM1014/135 RM_M 12 Návrh na poskytnutí neinvestiční účelové dotace 
organizaci MENS SANA, o.p.s., IČ 65469003, na 
úhradu výdajů spojených s vývojem a zpracováním 
projektových žádostí pro čerpání finanční podpory 
z OP LZZ 

86 

10337/RM1014/135 RM_M 25 Návrh na poskytnutí mimořádné účelové 
neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města 
Ostravy na projekt “Ostravské nábřeží žije - 
sportovní část!!!” 

86 

10338/RM1014/135 RM_M 43 Návrh na poskytnutí účelové investiční dotace 
Národnímu divadlu moravskoslezskému, p.o., na 
pořízení pultu scénického osvětlení a kopírovacího 
stroje 

42 

10339/RM1014/135 RM_M 63 Založení společnosti 28 
10340/RM1014/135 RM_M 65 Návrh na poskytnutí účelového neinvestičního 

příspěvku Komorní scéně Aréna, p.o., na 
mimořádné odměny zaměstnancům 

42 
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10341/RM1014/135 RM_MZP 1 Návrh na poskytnutí bezúročných zápůjček 
zaměstnancům dle Zásad pro použití prostředků 
sociálního fondu zaměstnanců statutárního města 
Ostravy zařazených do magistrátu a do 
organizačních složek zřízených městem 

36 

10342/RM1014/135 RM_M 8 Smlouva o výpůjčce 26 
10343/RM1014/135 RM_M 9 Smlouva o zabezpečení odborné praxe studentů 

vzdělávacích institucí 
36 

10344/RM1014/135 RM_VZ 4 Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na 
přemístění stávajících sedaček umístěných na 
ochozech fotbalového stadiónu Bazaly 

84 

10345/RM1014/135 RM_VZ 5 Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na úpravu 
schodišťových ramen na stadiónu Bazaly 

84 

  
Materiály, které byly odloženy : 
  

Materiál 
  

Název zn.předkl. 

 RM_M 73 Návrh na jmenování ředitele Městské nemocnice 
Ostrava, příspěvková organizace 

28 

  
Materiály, které byly staženy : 
  

Materiál 
  

Název zn.předkl. 

 RM_VZ 23 Veřejná zakázka “Safari v ZOO Ostrava - dopravní 
prostředky II”, poř. č. 139/2014 

5 
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RM_M 0 
Schválení programu 135. schůze rady města dne 17.06.2014 
  
Usnesení číslo: 10226/RM1014/135 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  program 135. schůze rady města dne 17.06.2014 
  

 
RM_M 13 
Žádost Sdružení sportovních klubů Vítkovice a Českého atletického 
svazu o podporu kandidatury města Ostravy na konání Kontinentálního 
poháru IAAF 2018 
  
Usnesení číslo: 10227/RM1014/135 

(zn.předkl.) 
86 

  
k materiálu č. BJ1014 01864/14 
  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s kandidaturou města Ostravy na pořádání Kontinentálního poháru IAAF 2018 a garantuje, že 
v případě úspěšné kandidatury statutární město Ostrava podpoří organizaci výše uvedené akce 

  
2) ukládá 
  

vedoucímu odboru sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit 
v případě úspěšné kandidatury zapracovat požadovanou částku v celkové výši 15 mil. Kč do 
návrhu rozpočtu statutárního města Ostravy na období let 2017 - 2018 

  
 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, 
 vedoucí odboru sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit 
  
3) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
rozhodnout  o zapracování částky v celkové výši 15 mil. Kč do návrhu rozpočtu statutárního 
města Ostravy pro období let 2017 až 2018 

  
4) ukládá 
  

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

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

 
RM_VH 1 
Výkon působnosti valné hromady obchodní společnosti Sportovní a 
rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o 
  
Usnesení číslo: 10228/RM1014/135 

(zn.předkl.) 
45 

  
v působnosti valné hromady podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona o obchodních korporacích č. 
90/2012 Sb., obchodní společnosti Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o., se sídlem 
Ostrava - Poruba, Čkalovova 6144/20, PSČ 708 00, IČ 25385691, jejímž jediným společníkem je 
statutární město Ostrava 
  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

zprávu o podnikatelské činnosti obchodní společnosti Sportovní a rekreační zařízení města 
Ostravy, s.r.o. za rok 2013 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) schvaluje 
  

auditovanou účetní závěrku obchodní společnosti Sportovní a rekreační zařízení města 
Ostravy, s.r.o. za rok 2013 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
3) schvaluje 
  

výroční zprávu obchodní společnosti Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, jejíž 
součástí je zpráva o vztazích mezi propojenými osobami, vše dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu 

  
4) schvaluje 
  

zprávu o činnosti dozorčí rady společnosti Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. 
za rok 2013 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
5) rozhodla 
  

o úhradě ztráty obchodní  společnosti Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. dle 
důvodové zprávy předloženého materiálu 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

 

Strana 13/126 

  
6) projednala 
  zprávu o verifikaci stanovení prémií, bonusů a mimořádných bonusů za rok 2013 a 

vyhodnocení účinnosti motivačního systému členů TOP managementu dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu 

  
7) schvaluje 
  doplatek prémií a bonusů členům TOP managementu společnosti dle přílohy č. 2 předloženého 

materiálu 
  

 
RM_M 45 
Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace společnosti Sportovní 
a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o., na Sanaci havarijního stavu 
dna neplaveckého bazénu v areálu Letního koupaliště v Ostravě-Porubě 
(severní strana) 
  
Usnesení číslo: 10229/RM1014/135 

(zn.předkl.) 
45 

  
k materiálu č. BJ1014 01853/14 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
rozhodnout o poskytnutí neinvestiční účelové   dotace ve výši 5 300 000,-  Kč na Sanaci 
havarijního stavu dna neplaveckého bazénu v areálu Letního koupaliště v Ostravě-Porubě 
(severní strana) společnosti Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o., se sídlem 
Čkalovova 6144/20, PSČ 708 00, Ostrava-Poruba, IČO 25385691 

  
2) doporučuje 
  zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace mezi statutárním 
městem Ostrava a společností Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o., dle bodu 1) 
tohoto usnesení a přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
3) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
schválit rozpočtové opatření, kterým se 
snižuje rozpočtová rezerva 
na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 5 300 tis. Kč 
zvyšují neinvestiční transfery 
na § 3412, pol. 5213, ÚZ 2003, ORG 4262, ORJ 161 o 5 300 tis. Kč 
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4) ukládá 
  náměstkovi primátora Ing. Martinovi Štěpánkovi, Ph.D. 

předložit zastupitelstvu města návrhy dle bodů 1) až 3) tohoto usnesení 
  
 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 25.06.2014
 vedoucí odboru sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit 
  

 
RM_VH 2 
Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Dům kultury 
Akord Ostrava-Zábřeh, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 10230/RM1014/135 

(zn.předkl.) 
45 

  
v působnosti valné hromady podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, 
obchodní společnosti Dům kultury Akord Ostrava-Zábřeh, s.r.o., se sídlem Náměstí SNP 1, 
Ostrava-Jih, PSČ 700 30, IČ 479 73 145, jejímž jediným společníkem 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 s úpravou 

  
2) schvaluje 
  doplatek prémií a bonusů členů TOP managementu společnosti dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu s úpravou 
  
3) projednala 
  zprávu o provedení verifikace podnikatelského plánu pro rok 2014 a parametrů motivačního 

systému odměňování členů TOP managementu společnosti Dům kultury Akord Ostrava-
Zábřeh, s.r.o. dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
4) schvaluje 
  podnikatelský plán na rok 2014 společnosti Dům kultury Akord Ostrava-Zábřeh, s.r.o. dle 

přílohy č. 2 předloženého materiálu 
  
5) určuje 
  a souhlasí s motivačním systémem odměňování členů TOP managementu společnosti Dům 

kultury Akord Ostrava-Zábřeh, s.r.o. pro rok 2014 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 
  
6) ukládá 
  jednatelce společnosti Dům kultury Akord Ostrava-Zábřeh, s.r.o.. 

realizovat podnikatelské aktivity společnosti v souladu se schváleným podnikatelským plánem 
na rok 2014 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 
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 Vyřizuje: Mgr. et Bc. Darina Daňková, 
 jednatelka 
  
7) schvaluje 
  auditovanou účetní závěrku obchodní společnosti Dům kultury Akord Ostrava-Zábřeh, s.r.o. za 

rok 2013 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 
  
8) schvaluje 
  zprávu o činnosti obchodní společnosti Dům kultury Akord Ostrava-Zábřeh, s.r.o. za rok 2013 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 
  
9) schvaluje 
  výroční zprávu obchodní společnosti Dům kultury Akord Ostrava-Zábřeh, s.r.o. za rok 2013, 

jejíž součástí je zpráva o vztazích mezi propojenými osobami, vše dle přílohy č. 3 
předloženého materiálu 

  
10) rozhodla 
  o úhradě ztráty obchodní společnosti Dům kultury Akord Ostrava-Zábřeh, s.r.o. za rok 2013 

dle varianty navržené odborem majetkových účastí a sdruženého nákupu v důvodové zprávě 
s úpravou předloženého materiálu 

  
 

RM_M 2 
Žádost společnosti Dům kultury Akord Ostrava–Zábřeh, s.r.o. o změnu 
termínů použití poskytnutých účelových investičních dotací z rozpočtu 
SMO a o změnu termínů pro vyúčtování poskytnutých dotací 
  
Usnesení číslo: 10231/RM1014/135 

(zn.předkl.) 
42 

  
k materiálu č. BJ1014 01661/14 
k usnesení č. 2099/ZM1014/28 
k usnesení č. 2362/ZM1014/30 
k usnesení č. 2275/ZM1014/29 
k usnesení č. 1040/ZM1014/16 
k usnesení č. 1902/ZM1014/26 
k usnesení č. 2131/ZM1014/29 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
rozhodnout o změně termínů použití a změně termínů vyúčtování poskytnutých účelových 
investičních dotací společnosti Dům kultury Akord Ostrava-Zábřeh, s.r.o., se sídlem náměstí 
SNP 1, PSČ 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 47973145, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
rozhodnout o uzavření Dodatků č. 2 ke smlouvám o poskytnutí účelových investičních dotací z 
rozpočtu statutárního města Ostravy ev. č. 1342/2012/KZ a ev. č. 2097/2013/KZ dle bodu 1) 
tohoto usnesení a příloh č. 6 a 7 předloženého materiálu 

  
3) žádá 
  

jednatelku společnosti Dům kultury Akord Ostrava-Zábřeh, s.r.o. 
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí body 1) a 2) tohoto usnesení na jeho 33. zasedání 
dne 25.06.2014 

  
 Vyřizuje: Mgr. Darina Daňková, T: 25.06.2014
 jednatelka společnosti Dům kultury Akord Ostrava-Zábřeh, s.r.o. 
  

 
RM_VH 3 
Výkon působnosti valné hromady obchodní společnosti Ostravské 
městské lesy a zeleň, s.r.o 
  
Usnesení číslo: 10232/RM1014/135 

(zn.předkl.) 
45 

  
v působnosti valné hromady podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona o obchodních korporacích č. 
90/2012 Sb., obchodní společnosti Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o., se sídlem Ostrava - 
Zábřeh, A. Brože 3124/2, PSČ 700 30, IČ 25816977, jejímž jediným společníkem je statutární 
město Ostrava 
  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  zprávu o podnikatelské činnosti obchodní společnosti  Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o. za 

rok 2013 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
  
2) schvaluje 
  auditovanou účetní závěrku obchodní společnosti Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o. za rok 

2013 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
  
3) schvaluje 
  výroční zprávu obchodní společnosti Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o., jejíž součástí je 

zpráva o vztazích mezi propojenými osobami, vše dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
  
4) schvaluje 
  zprávu o činnosti dozorčí rady společnosti Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o. za rok 2013 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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5) rozhodla 
  o rozdělení zisku obchodní společnosti Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o. za rok 2013 dle 

důvodové zprávy předloženého materiálu 
  
6) projednala 
  zprávu o verifikaci stanovení prémií, bonusů a mimořádných bonusů za rok 2013 a 

vyhodnocení účinnosti motivačního systému členů TOP managementu dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu 

  
7) schvaluje 
  doplatek prémií a bonusů členům TOP managementu společnosti dle přílohy č. 2 předloženého 

materiálu 
  

 
RM_VH 6 
Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti DK POKLAD, 
s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 10233/RM1014/135 

(zn.předkl.) 
45 

  
v působnosti valné hromady podle § 12 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, 
obchodní společnosti DK POKLAD, s.r.o., se sídlem Ostrava-Poruba, M. Kopeckého 675, 
IČO:47670576, jejímž jediným společníkem je statutární město Ostrava 
  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  s pokračováním prací na stavbě “Rekonstrukce a modernizace DK POKLAD” 
  

 
RM_M 64 
Návrh na převedení části již poskytnutých finančních prostředků 
schválené investiční účelové dotace společnosti DK POKLAD, s.r.o., na 
“Rekonstrukci domu kultury Poklad”, úpravu splatnosti následně 
poskytovaných finančních prostředků a žádost společnosti o navýšení 
investiční účelové dotace 
  
Usnesení číslo: 10234/RM1014/135 

(zn.předkl.) 
42 

  
k materiálu č. BJ1014 01812/14 
k usnesení č. 1660/ZM1014/23 
k usnesení č. 2527/ZM1014/32 
k usnesení č. 1567/ZM1014/22 
k usnesení č. 1040/ZM1014/16 
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Rada města 
  
1) žádá 
  

jednatelku společnosti DK POKLAD, s.r.o. 
předložit návrh ve variantním řešení k rozhodnutí zastupitelstvu města 

  
 Vyřizuje: Bc. Radana Zapletalová, T: 25.06.2014
 jednatelka společnosti DK POKLAD, s.r.o. 
  

 
RM_VH 4 
Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Ostravské 
komunikace, a.s. 
  
Usnesení číslo: 10235/RM1014/135 

(zn.předkl.) 
45 

  
v působnosti valné hromady podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, 
obchodní společnosti Ostravské komunikace, a.s., se sídlem Novoveská 1266/25, Ostrava-
Mariánské Hory, PSČ 709 00, IČ 253 96 544, jejímž jediným akcionářem je statutární město 
Ostrava 
  
k usnesení č. 9975/RM1014/132 
  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  o výplatě dividend z nerozděleného zisku minulých let dle důvodové zprávy předloženého 

materiálu 
  

 
RM_VH 5 
Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti 
OVA!!!CLOUD.net a.s. 
  
Usnesení číslo: 10236/RM1014/135 

(zn.předkl.) 
45 

  
v působnosti valné hromady podle § 12 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, znění, obchodní 
společnosti OVA!!!CLOUD.net a.s., se sídlem Ostrava-Přívoz, Hájkova 1100/13, PSČ 702 00, IČ 
25857568, jejímž jediným akcionářem je statutární město Ostrava 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

společnosti OVA!!!CLOUD.net a.s. v působnosti valné hromady OVANET a.s.  
schválit auditovanou účetní závěrku společnosti OVANET a.s. za rok 2013 dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu 
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2) doporučuje 
  

společnosti OVA!!!CLOUD.net a.s. v působnosti valné hromady společnosti OVANET a.s. 
schválit výroční zprávu společnosti OVANET a.s. za rok 2013, ke které je připojena zpráva o 
vztazích mezi propojenými osobami, vše dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
3) doporučuje 
  

společnosti OVA!!!CLOUD.net a.s. v působnosti valné hromady OVANET a.s.  
schválit zprávu o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti OVANET a.s. za rok 2013 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
4) doporučuje 
  schválit společnosti OVA!!!CLOUD.net a.s. v působnosti valné hromady OVANET a.s. 

schválit návrh na rozdělení hospodářského výsledku společnosti OVANET a.s. za rok 2013 dle 
důvodové zprávy  

  
5) schvaluje 
  auditovanou účetní závěrku obchodní společnosti OVA!!!CLOUD.net a.s. za rok 2013 dle 

přílohy č. 3 předloženého materiálu 
  
6) schvaluje 
  

výroční zprávu obchodní společnosti OVA!!!CLOUD.net a.s. za rok 2013, jejíž součásti je 
zpráva o vztazích mezi propojenými osobami v platném znění, vše dle přílohy č. 3 
předloženého materiálu 

  
7) schvaluje 
  

zprávu o podnikatelské činnosti a stavu majetku obchodní společnosti OVA!!!CLOUD.net a.s. 
za rok 2013 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
8) rozhodla 
  

o rozdělení zisku obchodní společnosti OVA!!!CLOUD.net a.s. za rok 2013 dle důvodové 
zprávy předloženého materiálu 

  
9) určuje 
  

obchodní společnosti OVA!!!CLOUD.net a.s. se sídlem Ostrava-Přívoz, Hájkova 1100/13, 
PSČ 702 00, IČ 25857568, pro rok 2014 za auditora společnost CSA, spol. s.r.o. se sídlem 
Ostrava-Moravská Ostrava, Švabinského 1749/19, PSČ 702 00, IČ 61972 380 v rozsahu dle 
důvodové zprávy  
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10) ukládá 
  

představenstvu společnosti OVA!!!CLOUD.net a.s. ukončit kroky směřující k prodeji 66 % 
majetkového podílu obchodní společnosti OVANET a.s., se sídlem Ostrava-Přívoz, Hájkova 
1100/13, IČ 29399491 

  
 Vyřizuje: představenstvo společnosti 
  
  

 
RM_M 1 
Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Ing. Leo Luzara, člena 
zastupitelstva města a RSDr. Ivany Kalouskové, členky komise pro děti, 
mládež a sport RM, do Ruské federace (Volgograd) ve dnech 19.-
23.5.2014 
  
Usnesení číslo: 10237/RM1014/135 

(zn.předkl.) 
60 

  
k usnesení č. 9800/RM1014/129 
  
Rada města 
  
1) projednala 
  

zprávu  ze zahraniční pracovní cestu Ing. Leo Luzara, člena zastupitelstva města a RSDr. 
Ivany Kalouskové, členky komise pro děti, mládež a sport RM, do Ruské federace 
(Volgograd)  ve dnech 19.-23.5.2014  

  
 

RM_M 55 
Zpráva ze zahraniční pracovní cesty RSDr. Oldřicha Jakubka a Ing. 
Justiny Kamené, členů zastupitelstva města, do Polska (Katovice) dne 
30.05.2014 
  
Usnesení číslo: 10238/RM1014/135 

(zn.předkl.) 
01 

  
k usnesení č. 9981/RM1014/132 
  
Rada města 
  
1) projednala 
  

zprávu ze zahraniční pracovní cesty RSDr. Oldřicha Jakubka a Ing. Justiny Kamené, členů 
zastupitelstva města, do Polska (Katovice) dne 30.05.2014 
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RM_M 52 
Schválení smlouvy č. 12115473 o poskytnutí podpory a Rozhodnutí o 
poskytnutí dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR 
  
Usnesení číslo: 10239/RM1014/135 

(zn.předkl.) 
50 

  
k materiálu č. BJ1014 01817/14 
k usnesení č. 3667/RMm1014/25 
  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

a) s návrhem smlouvy č. 12115473 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí 
ČR, která by měla být uzavřena mezi příjemcem statutárním městem Ostrava, městským 
obvodem Ostrava-Jih a poskytovatelem Státním fondem životního prostředí ČR, se sídlem 
Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČO 00020729, na financování projektu “Zateplení a 
výměna oken ZŠ Srbská, Ostrava-” z Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osy 3 - 
Udržitelné využívání zdrojů energie, oblasti podpory 3.2 - Realizace úspor energie a využití 
odpadního tepla dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

b) s přijetím dotace z Operačního programu životní prostředí dle podmínek od poskytovatele 
Česká republika - Ministerstvo životního prostředí, se sídlem Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 
10, IČO 00164801, na projekt “Zateplení a výměna oken ZŠ Srbská, Ostrava-” dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu  

za podmínky souhlasu zastupitelstva města s podmínkami dle části A, písm. c), odrážkou 
sedmou shora Přílohy č. 1 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace vydaného Ministerstvem 
životního prostředí dne 12. 5. 2014 pod č. j. 115D222002202/2 uvedené v příloze č. 2 
předloženého materiálu a dle čl. III., bodu 5, písm. e) smlouvy uvedené v příloze č. 1 
předloženého materiálu 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
vyslovit souhlas s podmínkami dle části A, písm. c), odrážkou sedmou shora Přílohy č. 1 k 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace vydaného Ministerstvem životního prostředí dne 12. 5. 2014 
pod č. j. 115D222002202/2 uvedené v příloze č. 2 předloženého materiálu a dle čl. III., bodu 5, 
písm. e) smlouvy uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu 

  
3) žádá 
  městský obvod Ostrava-Jih 

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

  
 Vyřizuje: Mgr. Karel Sibinský, T: 11.01.2015
 starosta Městského obvodu Ostrava - Jih 
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4) žádá 
  starostu městského obvodu Ostrava-Jih 

o předložení zastupitelstvu města návrh dle bodu 2) tohoto usnesení 
  
 Vyřizuje: Mgr. Karel Sibinský, T: 25.06.2014
 starosta Městského obvodu Ostrava - Jih 
  

 
RM_M 67 
Předchozí souhlas rady města se zřízením předkupního práva k 
nemovitostem pro městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 
  
Usnesení číslo: 10240/RM1014/135 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 
  
1) vydává 
  

pro statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, se sídlem Prokešovo 
náměstí 8, 729 29 Ostrava předchozí souhlas ke zřízení předkupního práva k nemovitostem, a 
to: 

• pozemku parc. č. 466/3 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova s č.p. 555, 
způsob využití – objekt občanské vybavenosti; 

• pozemku parc. č. 464/34 – ostatní plocha; 
• pozemku parc. č. 469/6 – zastavěná plocha a nádvoří; 
• pozemku parc. č. 470/10 – zastavění plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 3141, 

způsob využití – garáž; 
• jednotce č. 1832/1, způsob využití – jiný nebytový prostor, nacházející se v 1. nadzemním 

podlaží budovy č.p. 1832 postavené na pozemku parc.č. 470/2 a spoluvlastnickému podílu 
ve výši 379/12957 na společných částech budovy č.p. 1832 postavené na pozemku parc. č. 
470/2 a spoluvlastnickému podílu ve výši 379/12957 na pozemku parc. č. 470/2; 

• jednotce č. 1832/3, způsob využití – garáž, nacházející se v 1. nadzemním podlaží budovy 
č.p. 1832 postavené na pozemku parc.č. 470/2 a spoluvlastnickému podílu ve výši 
395/12957 na společných částech budovy č.p. 1832 postavené na pozemku parc. č. 470/2 
a spoluvlastnickému podílu ve výši 395/12957 na pozemku parc. č. 470/2; 

vše v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, a to tak, že: 

předkupní právo k výše uvedeným nemovitostem bude pro období od 15.8.2014 do 31.8.2015 
zřízeno jako právo závazkové, za kupní cenu výše uvedených nemovitostí maximálně 55 
milionů korun českých a 
předkupní právo k výše uvedeným nemovitostem vyjma pozemku parc. č. 464/34 – ostatní 
plocha pro období od 1.9.2015 bude zřízeno jako právo věcné na dobu neurčitou 
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2) pověřuje 
  

vedoucího odboru majetkového 
odpovědí na žádost statutárního města Ostravy - městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  
 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 18.06.2014
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 57 
Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace na vydání knihy o 
ostravské odbojové skupině Karla Břenka “Pět proti gestapu” 
  
Usnesení číslo: 10241/RM1014/135 

(zn.předkl.) 
01 

  
k materiálu č. BJ1014 01734/14 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
rozhodnout o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy ve 
výši 90 tis. Kč společnosti MONTANEX, a.s., Cihelní 760/35, 702 00  Ostrava-Moravská 
Ostrava, IČO 47677180, na vydání knihy o ostravské odbojové skupině Karla Břenka “Pět 
proti gestapu” 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 
- sníží běžné výdaje 
na § 2143, pol. 5909, ORJ 221 o 90 tis. Kč 
- zvýší neinvestiční transfery 
na § 2141, pol. 5213, ORJ 221 o 90 tis. Kč  

  
3) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
rozhodnout o uzavření smlouvy o  poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu 
statutárního města Ostravy dle bodu 1) tohoto usnesení mezi statutárním městem Ostrava, 
Prokešovo nám. 8, 729 30  Ostrava, IČO 00845451 a společností MONTANEX, a.s., Cihelní 
760/35, 702 00  Ostrava-Moravská Ostrava, IČO 47677180,  dle přílohy č. 2 předloženého 
materiálu 
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4) ukládá 
  

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

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

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

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

 
RM_M 83 
Žádost Moravskoslezského kraje o poskytnutí účelové investiční dotace 
z rozpočtu statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 10242/RM1014/135 

(zn.předkl.) 
01 

  
k materiálu č. BJ1014 01823/14 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
rozhodnout o poskytnutí účelové investiční dotace ve výši 70 tis. Kč Moravskoslezskému kraji, 
se sídlem 28. října 117, 702 18  Ostrava, IČO 70890692, na dofinancování pořízení systému 
lokalizace příchozích volání ze sítí mobilních operátorů na tísňové linky 155, 156 a 158 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 
- sníží rezervy na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 70 tis. Kč 
- zvýší transfery investiční na § 5311, pol. 6342, ORJ 120 o 70 tis. Kč 
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3) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
rozhodnout o uzavření smlouvy o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu statutárního 
města Ostravy dle bodu 1) tohoto usnesení mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. 
8, 729 30  Ostrava, IČO 00845451 na straně poskytovatele a Moravskoslezským krajem, se 
sídlem 28. října 117, 702 18  Ostrava, IČO 70890692 na straně příjemce, dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu 

  
4) ukládá 
  

primátorovi Ing. Petru Kajnarovi 
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh na poskytnutí investiční dotace a návrh na 
uzavření smlouvy dle bodů 1) až 3) tohoto usnesení 

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

 
RM_M 87 
Návrh na uzavření Investiční smlouvy a návrh na záměr prodeje 
pozemků - Strategická průmyslová zóna Ostrava-Mošnov 
  
Usnesení číslo: 10243/RM1014/135 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1014 01877/14 
  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem uzavřít  Investiční smlouvu mezi: 

HYUNDAI MOBIS Co., Ltd., společností založenou podle právního řádu Korejské republiky, 
se sídlem (Yeoksam-dong), 203, Teheran-ro, Gangnam-gu, Soul, Korejská republika, 
Registrační číslo společnosti: 101-81-16406  a    

 Českou republikou, zastoupenou Ministerstvem průmyslu a obchodu  České republiky  a 
Ministerstvem financí České republiky  a  

Moravskoslezským krajem se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ: 70890692, DIČ: 
CZ70890692, zastoupeným Miroslavem Novákem, krajským hejtmanem a  

Statutárním městem Ostrava, se sídlem Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava , zastoupeným 
Petrem Kajnarem, primátorem; a  
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Agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvest, se sídlem Štěpánská 15, 120 00 
Praha 2, Česká republika, IČ: 71377999  

za podmínek uvedených v návrhu “Investiční smlouvy”, která je přílohou č. 1) (anglická verze) 
a přílohou č. 2) (česká verze) předloženého materiálu a dle důvodové zprávy 

  
2) ukládá 
  

primátorovi  Ing. Petru Kajnarovi a 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 
  
 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 25.06.2014
 vedoucí odboru ekonomického rozvoje 
  
 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, T: 25.06.2014
 vedoucí odboru legislativního a právního 
  

 
RM_M 86 
Návrh textu dopisu předsedovi vlády s žádostí o pomoc při 
vyjednáváních s potenciálním investorem HYUNDAI MOBIS 
  
Usnesení číslo: 10244/RM1014/135 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  s textem dopisu předsedovi vlády s žádostí o pomoc při vyjednáváních s potenciálním 

investorem HYUNDAI MOBIS v průmyslové zóně Mošnov 
  
2) ukládá 
  

primátorovi Ing. Petru Kajnarovi 
odeslat dopis dle bodu 1) tohoto usnesení 

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

 
 
 
 
 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

 

Strana 27/126 

RM_M 53 
Návrh stanov akciových společností, jejichž jediným akcionářem je 
statutární město Ostrava 
  
Usnesení číslo: 10245/RM1014/135 

(zn.předkl.) 
28 

  
k materiálu č. BJ1014 01866/14 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  zastupitelstvu města 

schválit návrh stanov obchodní společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s., se sídlem 
Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00, Ostrava, IČO: 61974757 dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu 

  
2) doporučuje 
  zastupitelstvu města 

schválit návrh stanov obchodní společnosti Ostravské komunikace, a.s., se sídlem Ostrava -
Mariánské Hory, Novoveská 1266/25, IČO: 25396544 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
3) doporučuje 
  zastupitelstvu města 

schválit návrh stanov obchodní společnosti Ostravské výstavy, a.s., se sídlem Černá louka 
3235, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 25399471 dle přílohy č. 3 předloženého 
materiálu 

  
4) doporučuje 
  zastupitelstvu města 

schválit návrh stanov obchodní společnosti OVA!!!CLOUD.net a.s., se sídlem Ostrava -
Přívoz, Hájkova 1100/13, PSČ 702 00, IČO: 25857568 dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  
5) doporučuje 
  zastupitelstvu města 

schválit návrh stanov obchodní společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s., se sídlem Ostrava 
- Moravská Ostrava, ul. 28. říjny 124/2556, PSČ 709 24, IČO: 47151595 dle přílohy č. 5 
předloženého materiálu 

  
6) doporučuje 
  zastupitelstvu města 

schválit návrh stanov obchodní společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., se sídlem Ostrava -
 Zábřeh, Ruská č.p. 3077/135, PSČ 700 30, IČO: 25911368 dle přílohy č. 6 předloženého 
materiálu 

  
7) ukládá 
  primátorovi Ing. Petru Kajnarovi 

předložit zastupitelstvu města návrh dle bodů 1) - 6) tohoto usnesení k rozhodnutí 
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 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, T: 25.06.2014
 vedoucí odboru legislativního a právního 
  

 
RM_M 54 
Návrh stanov společnosti Vědecko-technologický park Ostrava, a.s. 
  
Usnesení číslo: 10246/RM1014/135 

(zn.předkl.) 
28 

  
k materiálu č. BJ1014 01865/14 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
schválit návrh stanov obchodní společnosti Vědecko-technologický park Ostrava a.s., se sídlem 
Technologická 372/2, Pustkovec, 708 00  Ostrava, IČO: 25379631 dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu 

  
2) ukládá 
  primátorovi Ing. Petru Kajnarovi 

předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 
  
 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, T: 25.06.2014
 vedoucí odboru legislativního a právního 
  

 
RM_M 56 
Předžalobní výzva k dobrovolnému uhrazení vzniklé škody 
  
Usnesení číslo: 10247/RM1014/135 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  se zněním předžalobní výzvy k dobrovolnému uhrazení vzniklé škody adresované XXXX 

XXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 
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RM_M 58 
Návrh na užití závěsného odznaku se státním znakem České republiky 
při občanském obřadu u Úřadu městského obvodu Poruba pro Ing. 
Martina Štěpánka, Ph.D., člena zastupitelstva města, dne 5.7.2014 
  
Usnesení číslo: 10248/RM1014/135 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 
  
1) stanovuje 
  

v souladu s ustanovením § 108 odst. (2) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, aby člen zastupitelstva města pan Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. užil 
při občanském obřadu u Úřadu městského obvodu Poruba dne 5.7.2014 závěsný odznak se 
státním znakem České republiky 

  
 

RM_M 61 
Přijetí smlouvy a Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektům 
“Realizace vybraných prvků ÚSES na území statutárního města Ostravy 
- 1. etapa, část A” a “Realizace vybraných prvků ÚSES na území 
statutárního města Ostravy - 1. etapa, část B” v rámci Operačního 
programu Životní prostředí 
  
Usnesení číslo: 10249/RM1014/135 

(zn.předkl.) 
38 

  
k materiálu č. BJ1014 01882/14 
k usnesení č. 1899/RM1014/26 
k usnesení č. 1597/RM1014/23 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
rozhodnout o uzavření Smlouvy č. 11104166 o poskytnutí podpory mezi příjemcem -
statutárním městem Ostrava a poskytovatelem - Státním fondem životního prostředí České 
republiky, se sídlem: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČ: 00020729 na financování 
projektu “Realizace vybraných prvků ÚSES  na území statutárního města Ostravy - 1. etapa, 
část A” z Operačního programu Životní prostředí dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

a 

o přijetí dotace z Operačního programu Životní prostředí od poskytovatele - Česká republika -
Ministerstvo životního prostředí, se sídlem: Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10, IČ: 
00164801 na projekt “Realizace vybraných prvků ÚSES  na území statutárního města Ostravy 
- 1. etapa, část A” dle podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace viz příloha č. 2 předloženého 
materiálu 
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2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
rozhodnout o uzavření Smlouvy č. 11104156 o poskytnutí podpory mezi příjemcem -
statutárním městem Ostrava a poskytovatelem - Státním fondem životního prostředí České 
republiky, se sídlem: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČ: 00020729 na financování 
projektu “Realizace vybraných prvků ÚSES  na území statutárního města Ostravy - 1. etapa, 
část B” z Operačního programu Životní prostředí dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

a 

o přijetí dotace z Operačního programu Životní prostředí od poskytovatele - Česká republika -
Ministerstvo životního prostředí, se sídlem: Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10, IČ: 
00164801 na projekt “Realizace vybraných prvků ÚSES  na území statutárního města Ostravy 
- 1. etapa, část B” dle podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace viz příloha č. 4 předloženého 
materiálu 

  
3) ukládá 
  náměstkovi primátora Ing. Daliboru Madejovi 

předložit k rozhodnutí zastupitelstvu města návrh dle bodu 1) a 2) tohoto usnesení 
  
 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 25.06.2014
 vedoucí odboru ekonomického rozvoje 
  

 
RM_M 66 
Návrh společenských smluv společností s ručením omezeným, jejichž 
jediným společníkem je statutární město Ostrava 
  
Usnesení číslo: 10250/RM1014/135 

(zn.předkl.) 
28 

  
k materiálu č. BJ1014 01884/14 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  zastupitelstvu města s 

chválit návrh zakladatelské listiny obchodní společnosti OZO Ostrava s.r.o., se sídlem Ostrava, 
Frýdecká 680/444, PSČ 719 00, IČO: 62300920 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) doporučuje 
  zastupitelstvu města 

schválit návrh zakladatelské listiny obchodní společnosti Sportovní a rekreační zařízení města 
Ostravy, s.r.o., se sídlem Ostrava - Poruba, Čkalovova 6144/20, PSČ 708 00, IČO: 25385691 
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
3) doporučuje 
  zastupitelstvu města 

schválit návrh zakladatelské listiny obchodní společnosti Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o., 
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se sídlem Ostrava-Zábřeh, A. Brože 2/3124, PSČ 700 30, IČO: 25816977 dle přílohy č. 3 
předloženého materiálu 

  
4) doporučuje 
  zastupitelstvu města 

schválit návrh společenské smlouvy obchodní společnosti Dům kultury Akord Ostrava -
Zábřeh, s.r.o., se sídlem Ostrava - Zábřeh, náměstí SNP 1, PSČ 700 30, IČO: 47973145 dle 
přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  
5) doporučuje 
  zastupitelstvu města 

schválit návrh zakladatelské listiny obchodní společnosti Ostravský informační servis, s.r.o., se 
sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Jurečkova 1935/12, PSČ 702 00, IČO: 26879280 dle 
přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  
6) doporučuje 
  zastupitelstvu města 

schválit návrh společenské smlouvy obchodní společnosti DK POKLAD, s.r.o., se 
sídlem Ostrava-Poruba, M. Kopeckého 675, IČO: 47670576 dle přílohy č. 6 předloženého 
materiálu 

  
7) ukládá 
  primátorovi Ing. Petru Kajnarovi 

předložit návrh dle bodů 1) - 6) tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 
  
 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, T: 25.06.2014
 vedoucí odboru legislativního a právního 
  

 
RM_M 84 
Zadávací dokumentace k veřejné zakázce “Celoroční údržba veřejných 
a vyhrazených travnatých ploch v městském obvodu Ostrava - Jih v 
letech 2015-2018” 
  
Usnesení číslo: 10251/RM1014/135 

(zn.předkl.) 
28 

  
k materiálu č. BJ1014 01780/14 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
projednat zadávací dokumentaci k veřejné zakázce “Celoroční údržba veřejných a vyhrazených 
travnatých ploch v městském obvodu Ostrava - Jih v letech 2015-2018” dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu s úpravou 
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2) ukládá 
  

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

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

 
RM_M 48 
Návrh dodatku č. 2 k Dohodě o vzájemné spolupráci ev.č. 
2066/2010/OER uzavřené mezi statutárním městem Ostrava a 
Ostravskou Univerzitou v Ostravě 
  
Usnesení číslo: 10252/RM1014/135 

(zn.předkl.) 
38 

  
k materiálu č. BJ1014 01825/14 
k usnesení č. 3129/ZM0610/40 
k usnesení č. 1064/ZM1014/17 
  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s uzavřením dodatku č. 2 k Dohodě o vzájemné spolupráci  ze dne 21.7.2010, ve znění dodatku 
č. 1 ze dne 27.7.2012 mezi statutárním městem Ostrava a Ostravskou Univerzitou v Ostravě se 
sídlem Dvořákova 138/7, 702 00 Ostrava, IČ: 61988987 dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
souhlasit s uzavřením dodatku č. 2 k Dohodě o vzájemné spolupráci ze dne 21.7.2010, ve znění 
dodatku č. 1 ze dne 27.7.2012 mezi statutárním městem Ostrava a Ostravskou Univerzitou v 
Ostravě se sídlem Dvořákova 138/7, 702 00 Ostrava, IČ: 61988987 dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu 

  
3) ukládá 
  

primátorovi Ing. Petru Kajnarovi 
předložit zastupitelstvu města návrh dle bodu 2) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 25.06.2014
 vedoucí odboru ekonomického rozvoje 
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RM_M 49 
Změnový formulář IPRM - přesun alokovaných prostředků 
  
Usnesení číslo: 10253/RM1014/135 

(zn.předkl.) 
38 

  
k materiálu č. BJ1014 01862/14 
  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s podáním žádosti o přesun alokovaných dotačních prostředků Regionálního operačního 
programu Moravskoslezsko z IPRM Ostrava - Magnet regionu do Ostrava - Pól rozvoje v 
rozsahu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
schválit podání žádosti o přesun alokovaných dotačních prostředků Regionálního operačního 
programu Moravskoslezsko z IPRM Ostrava - Magnet regionu do Ostrava - Pól rozvoje v 
rozsahu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
3) ukládá 
  

primátorovi Ing. Petru Kajnarovi 
předložit zastupitelstvu města návrh dle bodu 2) tohoto usnesení 

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

 
RM_M 50 
Podání žádosti o dotaci projektu “Akční plán 2014 marketingové 
strategie rozvoje cestovního ruchu turistické oblasti Ostravsko” 
  
Usnesení číslo: 10254/RM1014/135 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  podání žádosti o dotaci pro projekt “Akční plán 2014 marketingové strategie rozvoje 

cestovního ruchu turistické oblasti Ostravsko” v rámci podpory 2.2 Rozvoj cestovního ruchu, 
Regionálního operačního programu Moravskoslezsko 
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2) ukládá 
  

Magistrátu města Ostravy - odboru ekonomického rozvoje 
zajistit předložení žádosti o dotaci a všech jejich příloh pro projekt dle bodu 1) tohoto usnesení 
v souladu s podmínkami výzvy č. 2.2 - 21, dílčí oblast podpory 2.2.4 Organizace a kooperace v 
cestovním ruchu Regionálního operačního programu 

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

v případě úspěšnosti projektu dle bodu 1) tohoto usnesení financování projektu v celkové výši 
3 569,6 tis. Kč 

v roce 2014: na zajištění předfinancování projektu 1 784,8 tis. Kč 

v roce 2015: na zajištění předfinancování projektu 1 784,8 tis. Kč 

V těchto částkách je obsaženo spolufinancování celkem ve výši 383,8 tis. Kč (15% celkových 
způsobilých nákladů) a nezpůsobilé náklady ve výši 1 010,3 tis. Kč. dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu 

  
4) ukládá 
  Magistrátu města Ostravy- odboru ekonomického rozvoje 

zajistit spolufinancování a předfinancování projektu uvedeného v bodě 1) tohoto usnesení v 
rámci specifikace nároků na rozpočet statutárního města Ostrava (rozpočet nositele) dle bodu 
3) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, 
 vedoucí odboru ekonomického rozvoje 
  
5) souhlasí 
  se zněním čestného prohlášení k projektu “Akční plán 2014 marketingové strategie rozvoje 

cestovního ruchu turistické oblasti Ostravsko” dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 
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RM_M 59 
Smlouva o přijetí účelové investiční dotace města Vratimov za účelem 
realizace projektu „Prodloužení cyklostezky – lávka přes Ostravici, 
Ostrava – Hrabová“ 
  
Usnesení číslo: 10255/RM1014/135 

(zn.předkl.) 
38 

  
k materiálu č. BJ1014 01808/14 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
rozhodnout o přijetí účelové investiční dotace z rozpočtu města Vratimov za účelem realizace 
stavby „Prodloužení cyklostezky – lávka přes Ostravici, Ostrava – Hrabová“ a o uzavření 
Smlouvy o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu města Vratimov mezi: 

Městem Vratimov, Frýdecká 853/57, 739 32 Vratimov, IČO: 00297372 

a 

statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, dle 
přílohy č. 1 předloženého materiálu  

  
2) ukládá 
  

primátorovi Ing. Petru Kajnarovi 
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí bod 1) tohoto usnesení 

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

vedoucímu odboru investičního 
zabezpečit veškeré potřebné úkony k realizaci projektu “Prodloužení cyklostezky - lávka přes 
Ostravici, Ostrava - Hrabová” 

  
 Vyřizuje: Ing. Dalibor Kanclíř, T: 31.12.2015
 vedoucí odboru investičního 
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RM_M 88 
Návrh na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o budoucích smlouvách o 
koupi pozemků ev.č. 0551/2009/MJ uzavřené mezi statutárním městem 
Ostrava a společností Železniční Cargo MOŠNOV s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 10256/RM1014/135 

(zn.předkl.) 
 38 

  
k materiálu č. BJ1014 01872/14 
k usnesení č. 2999/ZM0610/38 
  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  s návrhem na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o budoucích smlouvách o koupi pozemků, 

ev.č. 0551/2009/MJ ve znění Dodatku č. 1 ev.č. 0551D1/2009/MJ uzavřeným mezi statutárním 
městem Ostrava se sídlem Prokešovo nám. 8, Ostrava - Moravská Ostrava, 729 30 Ostrava, 
IČO: 00845451 a společností Železniční Cargo MOŠNOV s.r.o. se sídlem Rohanské nábřeží 
670/19, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 28938186 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
2) ukládá 
  primátorovi Ing. Petru Kajnarovi 

předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení k rozhodnutí zastupitelstva města 
  
 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 25.06.2014
 vedoucí odboru ekonomického rozvoje 
  

 
RM_M 60 
Návrh na uzavření smluv o spolupráci GISMO mezi statutárním městem 
Ostrava a těmito správci inž. sítí: Ostravské vodárny a kanalizace a.s., 
Nádražní 3114/28, 729 71 Ostrava-Mor. Ostrava, IČ: 4519 3673; ČEZ 
Energetické služby, s.r.o., Výstavní 1144/103, 706 02 Ostrava-Vítkovice, 
IČ: 2780 4721 
  
Usnesení číslo: 10257/RM1014/135 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  o uzavření smluv o spolupráci GISMO mezi statutárním městem Ostrava a těmito správci inž. 

sítí: Ostravské vodárny a kanalizace a.s., Nádražní 3114/28, 729 71 Ostrava-Mor. Ostrava, 
IČ: 4519 3673; ČEZ Energetické služby, s.r.o., Výstavní 1144/103, 706 02 Ostrava-Vítkovice, 
IČ: 2780 4721, v rozsahu dle příloh č. 1 a 2 předloženého materiálu 
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RM_M 68 
Postup ve věci variant dalšího fungování obchodní společnosti 
OVA!!!CLOUD.net. a.s. 
  
Usnesení číslo: 10258/RM1014/135 

(zn.předkl.) 
83 

  
k materiálu č. BJ1014 01871/14 
  
Rada města 
  
1) bere na vědomí 
  informace o možných variantách transformace společnosti OVA!!!CLOUD.net a.s., se sídlem 

Ostrava Přívoz, Hájkova 1100/13, IČO: 29399491 dle předloženého materiálu 
  
2) souhlasí 
  s předložením variant dalšího fungování  společnosti OVA!!!CLOUD.net. a.s., se sídlem 

Ostrava Přívoz, Hájkova 1100/13, IČO: 29399491 zastupitelstvu města 
  
3) doporučuje 
  zastupitelstvu města 

rozhodnout o zahájení činností vedoucích k zániku obchodní společnosti OVA!!!CLOUD.net 
a.s., se sídlem Ostrava Přívoz, Hájkova 1100/13, IČO: 29399491 a ke zřízení příspěvkové 
organizace, která by vykonávala činnost zaniklé obchodní společnosti OVA!!!CLOUD.net a.s. 

  
4) ukládá 
  náměstkovi primátora Ing. Daliboru Madejovi 

předložit zastupitelstvu města návrh dle bodu 3) tohoto usnesení 
  
 Vyřizuje: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, T: 25.06.2014
 vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu 
  

 
RM_M 7 
Poskytnutí finančních prostředků z Fondu životního prostředí 
městskému obvodu Slezská Ostrava a Lhotka 
  
Usnesení číslo: 10259/RM1014/135 

(zn.předkl.) 
31 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  o poskytnutí finančních prostředků z Fondu životního prostředí města Ostravy ve výši 

1.360.000 Kč městskému obvodu Slezská Ostrava na odstranění nepovolené skládky na 
pozemcích p. č. 16/1 a 4/1 v k. ú. Kunčice nad Ostravicí dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu 

  
2) rozhodla 
  o poskytnutí finančních prostředků z Fondu životního prostředí města Ostravy ve výši  
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80.000 Kč městskému obvodu Lhotka na “Dovybavení ZŠ Lhotka interaktivní tabulí pro 
zkvalitnění environmentálního vzdělávání” dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
3) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se 

u města Ostravy: 

- zvyšují neinvestiční transfery obcím 
§ 6399, pol. 5321, ÚZ 1030, ORJ 120, ORG 03 ……… o 1 360 tis. Kč 

- zvyšují investiční transfery obcím 
§ 6399, pol. 6341, ÚZ 1030, ORJ 120, ORG 12 ………….. o 80 tis. Kč 

- zvyšuje financování 
pol. 8115, ÚZ 1030, ORJ 120 ........................................... o 1 440 tis. Kč 

u městského obvodu Slezská Ostrava: 

- zvyšují přijaté neinvestiční transfery od obcí 
pol. 4121, ÚZ 1030 ......................................................... o 1 360 tis. Kč 

- zvyšují běžné výdaje 
§ 3xxx, pol. 5xxx, ÚZ 1030 ............................................. o 1 360 tis. Kč 

u městského obvodu Lhotka 

- zvyšují přijaté investiční transfery od obcí 
pol. 4221, ÚZ 1030 ............................................................. o 80 tis. Kč 

- zvyšují kapitálové výdaje 
§ 3xxx, pol. 6xxx, ÚZ 1030 ................................................. o 80 tis. Kč 

  
4) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.06.2014
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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RM_VZ 16 
Zadání veřejné zakázky “Audit produktivity ZOO Ostrava”, poř. č. 
92/2014 
  
Usnesení číslo: 10260/RM1014/135 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se: 
- snižují běžné výdaje v ORJ 190 na § 1014, pol. 5901, ÚZ 1031 o 455 tis. Kč 
- zvyšují běžné výdaje v ORJ 190 na § 3741, pol. 5166 o 455 tis. Kč 

  
2) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na zpracování procesního auditu 
v Zoologické zahradě Ostrava, příspěvková organizace, s dodavatelem: 

BNV Consulting, s.r.o. 
sídlo: Melantrichova 970/17b, 110 00 Praha–Staré Město 
IČO: 27170241  

za cenu nejvýše přípustnou 375.500,- Kč bez DPH 

  
3) ukládá 
  vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat výše uvedené rozpočtové opatření 
  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.06.2014
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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RM_M 3 
Povolení výjimky ze stavebních uzávěr SDD Štola korunní princ 
(vrchní), Štola korunní princ (spodní), Štola Ke třem slabým slojím, 
Fárací jáma Bedřich, Stará štola Josef, Štola Burňa, Nová těžební štola , 
Korunní princ (Stará šachta) a Josefská dědičná štola pro stavbu 
“Komplexní řešení sanace kontaminovaného území lokality Trojice” v 
k.ú. Slezská Ostrava 
  
Usnesení číslo: 10261/RM1014/135 

(zn.předkl.) 
37 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o povolení výjimky ze stavebních uzávěr vyhlášených územními rozhodnutími: č. 185/02 v 
bezpečnostním pásmu starého důlního díla (BP SDD) Štola Korunního prince (vrchní) ze dne 
30.7.2002 vydaným pod zn. Správ/ÚSŘ/3070/30/01/Pa, č. 190/02 v BP SDD Štola Korunního 
prince (spodní) ze dne 1.8.2002 vydaným pod zn. Správ/ÚSŘ/3070/31/01/Pa, č. 191/02 v BP 
SDD Štola ke třem slabým slojím ze dne 1.8.2002 vydaným pod zn. 
Správ/ÚSŘ/3070/32/01/Pa, č. 194/02 v BP SDD Fárací jáma Bedřich ze dne 1.8.2002 
vydaným pod zn. Správ/ÚSŘ/3070/36/01/Pa, č. 186/02 v BP SDD Stará štola Josef ze dne 
31.7.2002 vydaným pod zn. Správ/ÚSŘ/3070/35/01/Pa, č. 192/02 v BP SDD Štola Burňa ze 
dne 1.8.2002 vydaným pod zn. Správ/ÚSŘ/3070/33/01/Pa, č. 187/02 v BP SDD Nová těžební 
štola ze dne 31.7.2002 vydaným pod zn. Správ/ÚSŘ/3070/37/01/Pa, č. 39/07 - změna v BP 
SDD Korunní princ (Stará šachta)ze dne 16.3.2007 vydaným pod zn. Správ/ÚSŘ/2396-
3/06/Chu-R a č. 193/02 v BP SDD Josefská dědičná štola ze dne 1.8.2002 vydaným pod zn. 
Správ/ÚSŘ/3070/34/01/Pa, pro stavbu “Komplexní řešení sanace kontaminovaného území 
lokality Trojice” dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 14 
Návrh na uzavření smluv o právu provést stavbu v souvislosti se 
stavbami odboru investičního, zahrnutými do kapitálového rozpočtu 
statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 10262/RM1014/135 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

uzavřít “Smlouvu o právu provést stavbu” v souvislosti se stavbou “Cyklotrasa P - průchodnost 
Starobní, Provaznická, Dr.Martínka” mezi vlastníkem RPG Byty, s.r.o., se sídlem Gregorova 
2582/3, Moravská Ostrava, 701 97 Ostrava, IČO 27769127 

a stavebníkem 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám.8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, jejímž 
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předmětem je stavba cyklostezky na části pozemku p.č.189/91 v katastrálním území Vítkovice, 
obec Ostrava dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
  

uzavřít “Smlouvu o právu provést stavbu” v souvislosti se stavbou “Rekonstrukce zastávek 
Městský stadion a Sport Aréna na ul.Závodní” mezi vlastníkem VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., se 
sídlem Ruská 3077/135, Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČO 25911368 

a investorem 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám.8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, jejímž 
předmětem je stavba chodníků a přeložky inženýrských sítí na částech pozemků p.p.č.553/5, 
p.p.č.553/31, p.p.č.1005/6, p.p.č.1005/8, p.p.č.1005/11, v katastrálním území Zábřeh - VŽ, a na 
částech pozemků p.p.č.526/54, p.p.č.526/73, p.p.č.526/63, p.p.č.2996/2, p.p.č.526/40, 
p.p.č.526/39, p.p.č.2996/1, p.p.č.2999/2 a p.p.č.2999/3 v katastrálním území Zábřeh nad 
Odrou, vše v obci Ostrava dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 15 
Návrh na uzavření smluv o smlouvách budoucích o služebnosti a 
dodatku ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy v souvislosti se 
stavbami, odboru investičního, zahrnutými do kapitálového rozpočtu 
statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 10263/RM1014/135 

(zn.předkl.) 
05 

  
k materiálu č. BJ1014 01806/14 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
rozhodnout o uzavření “Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti” v souvislosti se 
stavbou “Rozvoj metropolitní komunikační infrastruktury SMO; Základní škola Škrobálkova 
51, Ostrava-Kunčičky-Trasa stávající OS-KK-bod 14.68” mezi budoucím povinným 
ArcelorMittal Ostrava a.s., Vratimovská 689, Kunčice, 707 02 Ostrava, IČO: 45193258, 

zhotovitelem PERFECTED s.r.o. Hybešova 42, 602 00 Brno, IČO: 27683028  

a budoucím oprávněným 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám.8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, jejímž 
předmětem je stavba komunikačního kabelu na částech pozemků p.č.3667/22, p.č.3664/25, 
p.č.3664/14 a p.č.3664/21 v katastrálním území Slezská Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu 

  
2) doporučuje 
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zastupitelstvu města 
rozhodnout o uzavření “Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě” v 
souvislosti se stavbou “Odstranění následků důlní činnosti a důlních poklesů z minulosti -
protipovodňová ochrana Žabník v Ostravě - Koblově proti stoletým průtokům ve vodním toku 
Odra” mezi budoucími povinnými PXXXXX KXXXXX, nar.:XXXX, XXXXXX XXXXXXX 
XXXXXXX XXX XX XXXXXXX a MXXXXXXXXX ZXXXXXXXXXXXX, nar.:XXXX, 
XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX, 

a budoucím oprávněným 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám.8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, jejímž 
předmětem je stavba kanalizace na části pozemku p.č.834 v katastrálním území Koblov, obec 
Ostrava dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  
3) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
rozhodnout o uzavření “Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti” v souvislosti se 
stavbou “Oplocení ČSOV Bohumínská” mezi budoucími povinnými MXXXX 
HXXXXXXXXXX, nar.:XXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX a 
DXXXXXXX VXXXXXXXXXXX, nar.:XXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXX 
XXXXXXX XXX XX XXXXXXX, 

a budoucím oprávněným 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám.8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, jejímž 
předmětem je užívání a stavba oplocení části pozemku p.č.997 v katastrálním území Hrušov, 
obec Ostrava, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  
4) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
rozhodnout o uzavření “Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti” v souvislosti se 
stavbou “Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ulici Moravská - stavební úprava komunikací 
v ulici Moravská” mezi budoucím povinným Stavební bytové družstvo Vítkovice, Daliborova 
390/54, 709 71 Ostrava-Mariánské Hory, IČO 00050806, 

a budoucím oprávněným 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám.8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, jejímž 
předmětem je stavba chodníku na částech pozemků p.p.č. 200/6 a p.p.č. 200/11 v katastrálním 
území Hrabůvka, obec Ostrava, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu 

  
5) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
rozhodnout o uzavření “Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě” v 
souvislosti se stavbou “Rekonstrukce SSZ K1021 Českobratrská x Sokolská třída” mezi 
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budoucím povinným Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 17.listopadu 
2172/15, 708 33 Ostrava Poruba, IČO 61989100, 

a budoucím oprávněným 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám.8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, jejímž 
předmětem je stavba chodníku na části pozemku p.č. 959 v katastrálním území Moravská 
Ostrava, obec Ostrava, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu 

  
6) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
rozhodnout o uzavření “Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene” v 
souvislosti se stavbou “Rozvoj metropolitní komunikační infrastruktury SMO; Trasa 1.6 
ÚMOb Plesná - KK5 Opavská x polní plocha” mezi budoucím povinným Moravskoslezský 
kraj, ul.28.října 117, 702 18 Ostrava, IČO 70890692, 

zhotovitelem PERFECTED s.r.o. Hybešova 42, 602 00 Brno, IČO: 27683028  

a budoucím oprávněným 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám.8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, jejímž 
předmětem je stavba komunikačního kabelu na částech pozemků p.č.958/1 a p.č.959/1 v 
katastrálním území Stará Plesná, obec Ostrava dle přílohy č. 12 předloženého materiálu 

  
7) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
rozhodnout o uzavření “Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy věcného břemene” v souvislosti 
se stavbou “Rozvoj metropolitní komunikační infrastruktury SMO; ÚMOb Slezská Ostrava -
Trasa stávající OS-KK-bod 14.68” mezi budoucím povinným Moravskoslezský kraj, 
ul.28.října 117, 702 18 Ostrava, IČO 70890692, 

zhotovitelem PERFECTED s.r.o. Hybešova 42, 602 00 Brno, IČO: 27683028  

a budoucím oprávněným 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám.8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, jejímž 
předmětem je stavba komunikačního kabelu na části pozemku p.č.5612/1 v katastrálním území 
Slezská Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č. 14 předloženého materiálu 

  
8) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
rozhodnout o uzavření “Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene” v souvislosti 
se stavbou “Rozvoj metropolitní komunikační infrastruktury SMO; Trasa 1.7 ÚMOb Krásné 
Pole - KK5 Opavská x polní plocha” mezi budoucím povinným Moravskoslezský kraj, 
ul.28.října 117, 702 18 Ostrava, IČO 70890692, 
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zhotovitelem PERFECTED s.r.o. Hybešova 42, 602 00 Brno, IČO: 27683028  

a budoucím oprávněným 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám.8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, jejímž 
předmětem je stavba komunikačního kabelu na části pozemku p.č.2291/1 v katastrálním území 
Krásné Pole, obec Ostrava dle přílohy č. 16 předloženého materiálu 

  
9) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
rozhodnout o uzavření “Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene” v 
souvislosti se stavbou “Rozvoj metropolitní komunikační infrastruktury SMO; Trasa 1.3 ZŠ 
Krásné Pole - KK6 Družební” mezi budoucím povinným Moravskoslezský kraj, ul.28.října 
117, 702 18 Ostrava, IČO 70890692, 

zhotovitelem PERFECTED s.r.o. Hybešova 42, 602 00 Brno, IČO: 27683028  

a budoucím oprávněným 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám.8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, jejímž 
předmětem je stavba komunikačního kabelu na části pozemku p.č.2291/1 v katastrálním území 
Krásné Pole, obec Ostrava dle přílohy č. 18 předloženého materiálu 

  
10) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
rozhodnout o uzavření “Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene” v 
souvislosti se stavbou “Kanalizace Bartovice - 1.část” mezi budoucím povinným 
Moravskoslezský kraj, ul.28.října 117, 702 18 Ostrava, IČO 70890692 

a budoucím oprávněným 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám.8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, jejímž 
předmětem je stavba splaškové kanalizace na části pozemku p.č.476/1 v katastrálním území 
Bartovice, obec Ostrava dle přílohy č. 20 předloženého materiálu 

  
11) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
rozhodnout o uzavření “Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene” v 
souvislosti se stavbou “Rekonstrukce kanalizace ul. Klasná” mezi budoucím povinným 
Moravskoslezský kraj, ul.28.října 117, 702 18 Ostrava, IČO 70890692 

a budoucím oprávněným 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám.8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, jejímž 
předmětem je stavba kanalizace na části pozemku p.č.2584/5 v katastrálním území Hrabová, 
obec Ostrava dle přílohy č. 22 předloženého materiálu 
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12) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
rozhodnout o uzavření “Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene” v 
souvislosti se stavbou “Rozvoj metropolitní komunikační infrastruktury SMO, Trasa 1.6 
ÚMOb Plesná - KK5 Opavská x polní plocha” mezi budoucím povinným Moravskoslezský 
kraj, ul.28.října 117, 702 18 Ostrava, IČO 70890692 

a budoucím oprávněným 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám.8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, jejímž 
předmětem je stavba optického kabelu na části pozemku p.č.958/31 v katastrálním území Stará 
Plesná, obec Ostrava dle přílohy č. 24 předloženého materiálu 

  
13) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
rozhodnout o uzavření “Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene” v 
souvislosti se stavbou “Petřkovice - kanalizační stoky, odkanalizování obce, část B - III.etapa” 
mezi budoucím povinným Moravskoslezský kraj, ul.28.října 117, 702 18 Ostrava, IČO 
70890692 

a budoucím oprávněným 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám.8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, jejímž 
předmětem je stavba kanalizace na části pozemku p.č.1922/1 v katastrálním území Petřkovice 
u Ostravy, obec Ostrava dle přílohy č. 26 předloženého materiálu 

  
14) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
rozhodnout o uzavření “Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti” v souvislosti se 
stavbou “Cyklistické propojení ul.17.listopadu, VTP” mezi budoucím povinným Vysoká škola 
báňská - Technická univerzita Ostrava, 17.listopadu 2172/15, 708 33 Ostrava Poruba, IČO 
61989100 

a budoucím oprávněným 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám.8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, jejímž 
předmětem je stavba cyklostezky na částech pozemků p.č. 1726/7, p.č. 1577/1, p.č. 1738/6, p.č. 
1738/4, p.č. 1574, p.č. 1738/63, p.č. 1738/64, p.č. 1738/65, p.č. 1738/66, p.č. 1738/70, p.č. 
1575/1, p.č. 1738/39 a p.č. 1593/3 v katastrálním území Poruba, obec Ostrava, dle přílohy č. 28 
předloženého materiálu 

  
15) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
rozhodnout o uzavření “Dodatku č.1” ke  “Smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
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břemene” v souvislosti se stavbou “Rozvoj metropolitní komunikační infrastruktury SMO; ZŠ 
Matiční - Trasa MMO - bod 16.73” mezi budoucím povinným Moravskoslezský kraj, 
ul.28.října 117, 702 18 Ostrava, IČO 70890692, 

zhotovitelem PERFECTED s.r.o. Hybešova 42, 602 00 Brno, IČO: 27683028  

a budoucím oprávněným 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám.8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, jejímž 
předmětem je stavba komunikačního kabelu na části pozemku p.č.653/1 v katastrálním území 
Moravská Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č. 30 předloženého materiálu 

  
16) ukládá 
  

náměstkovi primátora Ing. Jiřímu Hrabinovi 
předložit návrh dle bodu 1) až 15) tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 

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

 
RM_VZ 6 
Návrh na zadání veřejných zakázek malého rozsahu a uzavření 
příkazních smluv na výkon inženýrské činnosti pro realizaci staveb 
“Doplnění veřejného osvětlení (VO) Valašská”, v MěObv Ostrava-Nová 
Ves,”Doplnění VO Domovská”, v MěObv Ostrava-Hrabová a 
“Rekonstrukce VO obl.Starobní v úseku od ul.Středulinského po ul.U 
Nádraží” v MěObv Ostrava-Vítkovice 
  
Usnesení číslo: 10264/RM1014/135 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření příkazní smlouvy na výkon inženýrské 

činnosti pro stavbu “Doplnění VO Valašská”,ORG.4287, za cenu nejvýše přípustnou 37.000,-
Kč (bez DPH) s příkazníkem ČECH-ENGINEERING,a.s., Ostrava-Přívoz, Nádražní 545/166, 
IČO:25394983 dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
  o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření příkazní smlouvy na výkon inženýrské 

činnosti pro stavbu “Doplnění VO Domovská”,ORG.4288, za cenu nejvýše 
přípustnou 35.000,-Kč (bez DPH) s příkazníkem ČECH-ENGINEERING,a.s., Ostrava-Přívoz, 
Nádražní 545/166, IČO:25394983 dle přílohy č.2 předloženého materiálu 

  
3) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření příkazní smlouvy na výkon inženýrské 
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činnosti u stavby “Rekonstrukce VO obl.Starobní v úseku od ul.Středulinského po ul.U 
Nádraží” , ORG.4290, za cenu nejvýše přípustnou 155.000,-Kč (bez DPH) s příkazníkem: PTD 
Muchová,s.r.o., Ostrava-Muglinov, Olešní 313/14, IČO: 27767931 dle přílohy č.3 
předloženého materiálu  

  
 

RM_M 51 
Návrh na uzavření “Smluv o zřízení služebnosti” v souvislosti se 
stavbami odboru investičního, zahrnutými do kapitálového rozpočtu 
statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 10265/RM1014/135 

(zn.předkl.) 
05 

  
k materiálu č. BJ1014 01840/14 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
rozhodnout o uzavření “Smlouvy o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou “Rozvoj 
metropolitní komunikační infrastruktury SMO” mezi vlastníky: 
AXXX MXXXX, rok nar. XXXX 
XXXXXXXX XXXX XXX XX XXXXXX 
DXXXXXXXX BXXXXX, rok nar.XXXX 
XXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXX 
a 
oprávněným: 
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
IČO: 00845451 
a 
zhotovitelem: 
PERFECTED s.r.o. 
Hybešova 42, Brno 602 00 
IČO: 27683028  
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na části pozemku p.p.č. 357/71v 
k.ú. Zábřeh - Hulváky, obec Ostrava dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
rozhodnout o uzavření “Smlouvy o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou “Tramvajová 
zastávka Karolina PS 603 Koordinační kabel” mezi vlastníkem: 
Marissa West, a.s. 
Praha 1 - Nové Město, Vladislavova 1390/17, PSČ 110 00 
IČO: 24832502 
a 
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oprávněným: 
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
IČO: 00845451 
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na části pozemku parc.č. 420/20 v 
k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  
3) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
rozhodnout o uzavření “Smlouvy o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou “Tramvajová 
zastávka Karolina SO 402 Napájecí a zpětné kabely” mezi vlastníkem: 
Marissa West, a.s. 
Praha 1 - Nové Město, Vladislavova 1390/17, PSČ 110 00 
IČO: 24832502 
a 
oprávněným: 
Dopravní podnik Ostrava a.s. 
Poděbradova 494/2, 701 71 Ostrava-Moravská Ostrava 
IČO: 61974757 
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. 420/20 v 
k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  
4) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
rozhodnout o uzavření “Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě”  v souvislosti se 
stavbou “Tramvajová zastávka Karolina PS 602 SSZ křižovatka 28. října x Nádražní x Na 
Karolině” mezi vlastníkem: 
Marissa West, a.s. 
Praha 1 - Nové Město, Vladislavova 1390/17, PSČ 110 00 
IČO: 24832502 
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. 420/20 v 
k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  
5) ukládá 
  

náměstkovi primátora Ing. Jiřímu Hrabinovi 
předložit návrh dle bodů 1) až 4) tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 
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 Vyřizuje: Ing. Dalibor Kanclíř, T: 25.06.2014
 vedoucí odboru investičního 
  

 
RM_M 62 
Návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo akce Komunikace Zengrova 
  
Usnesení číslo: 10266/RM1014/135 

(zn.předkl.) 
05 

  
k materiálu č. BJ1014 01863/14 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města rozhodnout o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 
3313/2013/OI/LPO “Komunikace Zengrova” se zhotovitelem: 

Skanska a.s., Líbalova 1/2348, Praha 4 - Chodov, IČO: 26271303 

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_VZ 7 
Zadání veřejné zakázky “Cyklostezka Koblov - skalní zřícení”, poř.č. 
131/2014 
  
Usnesení číslo: 10267/RM1014/135 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy s úpravou na realizaci stavby 
“Cyklostezka Koblov - skalní zřícení” v rozsahu dle předloženého návrhu s uchazečem: 

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

za cenu nejvýše přípustnou 2.763.608,- Kč bez DPH 
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RM_VZ 8 
Veřejná zakázka “Ostravské muzeum - depozitář”, poř.č. 116/2014 
  
Usnesení číslo: 10268/RM1014/135 

(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 “Ostravské muzeum - depozitář” v rozsahu dle 
předloženého návrhu 

  
2) jmenuje 
  

komisi pro otevírání obálek 
členové: 
Ing. Jiří Hrabina - náměstek primátora 
Ing. Eva Seborská - odbor legislativní a právní 
Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 
Ing. Dalibor Kanclíř - odbor investiční 

náhradníci: 
Bc. Tomáš Sucharda - náměstek primátora 
Ing. Tomáš Smolík - odbor legislativní a právní 
JUDr. Josef Kadlec - odbor legislativní a právní  
Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční 

  
3) jmenuje 
  

hodnotící komisi a komisi pro posouzení kvalifikace ve složení: 
členové: 
Ing. Jiří Hrabina - náměstek primátora 
Ing. Dalibor Madej - náměstek primátora 
Ing. František Kolařík -  člen ZM 
Ing. Dalibor Kanclíř - odbor investiční 
Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 

náhradníci:    
Bc. Tomáš Sucharda - náměstek primátora  
Ing. Břetislav Gibas - tajemník MMO 
Ing. Pavel Planka -  člen ZM 
Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční 
Ing. Eva Seborská - odbor legislativní a právní 
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4) ukládá 
  

vedoucí odboru legislativního a právního 
zabezpečit všechny 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 9 
Veřejná zakázka “Demolice bytového domu na ul. Trnkovecká č.p. 250”, 
poř.č. 115/2014 
  
Usnesení číslo: 10269/RM1014/135 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na demolici objektu bytového 
domu na pozemcích parc. č. 371 a 372 v k.ú. Radvanice, obec Ostrava  s dodavatelem: 

STAVEBNÍ SPOLEČNOST ŠURÍK s.r.o. 
Sídlo: Navrátilova 668/12, 721 00 Ostrava - Svinov 
IČ: 27810984 

za cenu nejvýše přípustnou 2.560.209,01 Kč bez DPH 
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RM_VZ 11 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce VO V Zálomu”, poř. č. 111/2014 
  
Usnesení číslo: 10270/RM1014/135 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby 

“Rekonstrukce VO V Zálomu” v městském obvodě Ostrava-Jih, obec Ostrava a to v rozsahu 
dle předloženého návrhu usnesení se společností: 

ELSPOL - Gattnar s.r.o. 
se sídlem: Harantova 1748/25, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava 
IČO: 25865455 

za cenu nejvýše přípustnou 418.936,10 Kč bez DPH. 

  
 

RM_VZ 12 
Veřejná zakázka “Komunikace, chodníky a parkovací plochy u býv. kina 
Mír”, poř. č. 114/2014 
  
Usnesení číslo: 10271/RM1014/135 

(zn.předkl.) 
05 

  
k materiálu č. BJ1014 01788/14 
k usnesení č. 10010/RM1014/132 
  
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 podpisů, na realizaci stavby „Komunikace, chodníky 
a parkovací plochy u býv. kina Mír” v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava, v rozsahu dle 
předloženého návrhu a za podmínek: nabytí právní moci stavebního povolení a 
schválení požadavků na obsah smlouvy zastupitelstvem města 

  
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 
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náhradníci: 
1. Ing. Dalibor Madej         - 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. Martin Štěpánek, Ph.D. - náměstek primátora 
3. Ing. František Kolařík            - člen ZM 
4. Ing. Václav Palička                - odbor ekonomického rozvoje 
5. Ing. Dalibor Kanclíř               - odbor investiční   
6. Ing. Eva Seborská                 - odbor legislativní a právní 
  
náhradníci:   
1. Ing. Dalibor Madej                - náměstek primátora 
2. Bc. Tomáš Sucharda            - náměstek primátora  
3. Ing. Břetislav Gibas              - tajemník 
4. Mgr. Jiří Hudec                      - odbor ekonomického rozvoje 
5. Ing. Bohuslav Gembík         - odbor investiční   
6. Ing. Tomáš Smolík               - odbor legislativní a právní 

  
4) schvaluje 
  

účast zástupce Centra pro regionální rozvoj ČR jako pozorovatele (bez práva hlasu) na jednání 
hodnotící komise k veřejné zakázce ”Komunikace, chodníky a parkovací plochy u býv. kina 
Mír” 

  
5) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
schválit požadavky na obsah smlouvy veřejné zakázky “Komunikace, chodníky a parkovací 
plochy u býv. kina Mír”, v rozsahu dle předloženého návrhu 

  
6) ukládá 
  

náměstkovi primátora Ing. Jiřímu Hrabinovi 
předložit ke schválení požadavky na obsah smlouvy veřejné zakázky “Komunikace, chodníky a 
parkovací plochy u býv. kina Mír”, v rozsahu dle předloženého návrhu 

  
 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, T: 25.06.2014
 vedoucí odboru legislativního a právního 
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7) 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 
  
8) 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 13 
Veřejná zakázka “Komunikace a chodníky ul. Sirotčí”, poř. č. 022/2014 
  
Usnesení číslo: 10272/RM1014/135 

(zn.předkl.) 
05 

  
k materiálu č. BJ1014 00740/14 
k usnesení č. 9131/RM1014/119 
k usnesení č. 9473/RM1014/124 
k usnesení č. 2396/ZM1014/31 
  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek o pořadí nabídek dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu a o výběru nejvhodnější nabídky na realizaci stavby “ Komunikace a 
chodníky ul. Sirotčí” v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava, v rozsahu dle předloženého návrhu a za 
podmínky rozhodnutí zastupitelstva města o uzavření smlouvy dle bodu 2) tohoto usnesení s 
uchazečem, který předložil svou nabídku pod poř. č. 2:  

JANKOSTAV s.r.o. 
se sídlem: Štěpaňákova 714/31, Ostrava - Kunčice, 719 00 
 IČ: 25855581   

za cenu nejvýše přípustnou 13.262.122,59 Kč bez DPH 
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2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
rozhodnout o uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby “Komunikace a chodníky ul. Sirotčí” 
v rozsahu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
3) ukládá 
  náměstkovi primátora Ing. Jiřímu Hrabinovi 

předložit zastupitelstvu města návrh na uzavření smlouvy o dílo dle bodu 2) tohoto usnesení 
  
 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, T: 25.06.2014
 vedoucí odboru legislativního a právního 
  

 
RM_VZ 14 
Veřejná zakázka “Domov pro seniory IRIS - přístavba”, poř. č. 027/2014 
  
Usnesení číslo: 10273/RM1014/135 

(zn.předkl.) 
05 

  
k materiálu č. BJ1014 01783/14 
k usnesení č. 9291/RM1014/121 
k usnesení č. 2408/ZM1014/31 
k usnesení č. 9549/RM1014/125 
  
Rada města 
  
1) vylučuje 
  

z otevřeného řízení vyhlášeného k veřejné zakázce na realizaci stavby “Domov pro seniory 
IRIS - přístavba” v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, z důvodu uvedeného v předloženém 
návrhu, uchazeče, kteří předložili svou nabídku: 

pod poř. č. 4: 
OSTRAVSKÉ STAVBY a.s. 
Sídlo: Ostrava - Přívoz, Karolíny Světlé 958/11, PSČ 702 00 
 IČO: 64610225 

pod. poř. č. 7 
VW WACHAL a.s. 
Sídlo: Kroměříž, Tylova 220/17 
IČO: 25567225 
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2) rozhodla 
  na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek o pořadí nabídek dle přílohy č. 2 

předloženého materiálu a o výběru nejvhodnější nabídky na realizaci stavby “Domov pro 
seniory IRIS - přístavba“ v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, v rozsahu dle předloženého 
návrhu a za podmínky rozhodnutí zastupitelstva města o uzavření smlouvy dle bodu 2) tohoto 
usnesení s uchazečem, který předložil svou nabídku pod poř. č. 5:  

Bystroň group a.s. 
se sídlem: Ostrava - Přívoz, Chopinova 576/1, PSČ 702 00 
IČO: 27800466  

za cenu nejvýše přípustnou 19.847.930,36 Kč bez DPH 
  
3) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
rozhodnout o uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby “Domov pro seniory IRIS -
přístavba” v rozsahu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
4) ukládá 
  náměstkovi primátora Ing. Jiřímu Hrabinovi 

předložit zastupitelstvu města návrh na uzavření smlouvy o dílo dle bodu 3) tohoto usnesení 
  
 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, T: 25.06.2014
 vedoucí odboru legislativního a právního 
  

 
RM_VZ 15 
Veřejná zakázka “VTP-MFB III a IV - PC technika”, poř.č. 088/2014 
  
Usnesení číslo: 10274/RM1014/135 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 9923/RM1014/131 
  
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 dodávku PC techniky pro dvě nově 
budované multifunkční budovy v areálu Vědecko-technologického parku Ostrava v rozsahu dle 
předloženého návrhu 

  
2) jmenuje 
  

komisi pro otevírání obálek ve složení 
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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. Ing. Dalibor Madej                   - náměstek primátora 
2. Ing. Aleš Horák                       - 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. Bc. Martin Horuta                       - Vědecko-technologický park Ostrava, a.s. 
3. Ing. Václav Palička                     - odbor ekonomického rozvoje  
4. Ing. Dalibor Kanclíř                     - odbor investiční 
5. Ing. Mgr. Pavlína Durasová          - odbor projektů IT služeb a outsourcingu 
6. Mgr. Renata Kolková                  - odbor legislativní a právní 

náhradníci: 
1. Ing. Dalibor Madej                       - náměstek primátora 
2. Ing. Roman Michalec                  - Vědecko-technologický park Ostrava 
3. Mgr. Jiří Hudec                           - odbor ekonomického rozvoje  
4. Ing. Bohuslav Gembík                 - odbor investiční 
5. Ing. Helena Tichavská                 - odbor projektů IT služeb a outsourcingu  
6. Mgr. Eva Balonová                      - odbor legislativní a právní 

  
4) schvaluje 
  účast zástupce CzechInvestu - Agentury pro podporu podnikání a investic a zástupce 

Ministerstva průmyslu a obchodu ČR jako pozorovatelů (bez práva hlasu) na jednání hodnotící 
komise a komise pro posouzení kvalifikace k veřejné zakázce “VTP-MFB III a IV - PC 
technika” 

  
5) ukládá 
  

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

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

 
RM_VZ 17 
Veřejná zakázka “Přístavba objektu IVC Slezská Ostrava”, poř.č. 
36/2014 
  
Usnesení číslo: 10275/RM1014/135 

(zn.předkl.) 
05 

  
k materiálu č. BJ1014 01859/14 
k usnesení č. 9391/RM1014/123 
  
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 “Přístavba objektu IVC 
Slezská Ostrava” v rozsahu dle předloženého návrhu za podmínky schválení požadavků na 
obsah smlouvy zastupitelstvem města 

  
2) jmenuje 
  

komisi pro otevírání obálek ve složení: 
členové: 
Ing. Jiří Hrabina - náměstek primátora 
Ing. Eva Seborská - odbor legislativní a právní 
Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 
Ing. Dalibor Kanclíř - odbor investiční 

náhradníci: 
Bc. Tomáš Sucharda - náměstek primátora 
Ing. Tomáš Smolík - odbor legislativní a právní 
JUDr. Josef Kadlec - odbor legislativní a právní  
Ing. Radek Muťka - odbor investiční 
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3) jmenuje 
  

hodnotící komisi a komisi pro posouzení kvalifikace ve složení: 
členové:  
Ing. Jiří Hrabina - náměstek primátora 
Ing. Dalibor Madej - náměstek primátora 
Ing. František Kolařík - člen ZM 
Ing. Dalibor Kanclíř - odbor investiční 
Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 

náhradníci:    
Bc. Tomáš Sucharda - náměstek primátora 
Ing. Břetislav Gibas - tajemník MMO 
Dalibor Gříšek - člen RM  
Ing. Radek Muťka - odbor investiční 
Ing. Eva Seborská - odbor legislativní a právní 

  
4) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
schválit požadavky na obsah smlouvy k veřejné zakázce “Přístavba objektu IVC Slezská 
Ostrava” v rozsahu dle předloženého návrhu 

  
5) ukládá 
  

náměstkovi primátora Ing. Jiřímu Hrabinovi 
předložit ke schválení zastupitelstvu města požadavky na obsah smlouvy k veřejné zakázce 
“Přístavba objektu IVC Slezská Ostrava” 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 všechny potřebné úkony této veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, T: 31.12.2014
 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: 31.12.2014
 vedoucí odboru legislativního a právního 
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RM_VZ 18 
Významná veřejná zakázka “Kanalizace Michálkovice”, poř.č. 99/2014 
  
Usnesení číslo: 10276/RM1014/135 

(zn.předkl.) 
05 

  
k materiálu č. BJ1014 01855/14 
k usnesení č. 10005/RM1014/132 
  
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 
Michálkovice” v rozsahu dle předloženého návrhu za podmínky schválení požadavků na obsah 
smlouvy a odůvodnění veřejné zakázky zastupitelstvem města 

  
2) jmenuje 
  komisi pro otevírání obálek ve složení: 

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

náhradníci: 
Bc. Tomáš Sucharda - náměstek primátora 
Ing. Tomáš Smolík - odbor legislativní a právní 
JUDr. Josef Kadlec - odbor legislativní a právní  
Ing. Zdeněk Frait - odbor investiční 

  
3) jmenuje 
  hodnotící komisi a komisi pro posouzení kvalifikace ve složení: 

členové:  
Ing. Jiří Hrabina - náměstek primátora 
Ing. Dalibor Madej - náměstek primátora 
Ing. František Kolařík - člen ZM 
Ing. Petr Konečný, MBA - OVAK, a.s. 
Ing. Dalibor Kanclíř - odbor investiční 
Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 

náhradníci:    
Bc. Tomáš Sucharda - náměstek primátora 
Ing. Břetislav Gibas - tajemník MMO 
Dalibor Gříšek - člen RM  
Ing. David Kutý, MBA - OVAK, a.s. 
Ing. Zdeněk Frait - odbor investiční 
Ing. Eva Seborská - odbor legislativní a právní 
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4) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
schválit požadavky na obsah smlouvy a odůvodnění veřejné zakázky 
“Kanalizace Michálkovice” 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 Michálkovice” 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 všechny potřebné úkony této veřejné zakázky 

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

 
RM_VZ 19 
Veřejná zakázka “Komunikace v areálu bývalé FNsP O. - Zábřeh”, poř.č. 
125/2014 
  
Usnesení číslo: 10277/RM1014/135 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na rekonstrukci stávajících 
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komunikací v areálu bývalé Fakultní nemocnice s poliklinikou v Ostravě Zábřehu s 
dodavatelem: 

STRABAG a.s. 
Sídlo: Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00 Praha 5 
IČ: 60838744 

za cenu nejvýše přípustnou 2.459.621,71,- Kč bez DPH 

  
 

RM_VZ 20 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce VO Studentská (IČ)”, poř.č. 94/2014 
  
Usnesení číslo: 10278/RM1014/135 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na výkon inženýrské činnosti 
potřebný pro realizaci stavby do  doby vydání kolaudačního souhlasu pro stavbu 
„Rekonstrukce VO Studentská“ k.ú. Poruba, obec Ostrava s dodavatelem: 

PTD Muchová, s.r.o. 
Sídlo: Olešní 313/14, 712 00 Ostrava - Muglinov 
IČ: 27767931 

za cenu nejvýše přípustnou 369.000,- Kč bez DPH 
  

 
RM_VZ 21 
Veřejná zakázka “Stará Bělá - propojení stávající kanalizace na sběrač 
D”, poř. č. 100/2014 
  
Usnesení číslo: 10279/RM1014/135 

(zn.předkl.) 
5 

  
k materiálu č. BJ1014 01700/14 
k usnesení č. 10117/RM1014/133 
  
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 “Stará Bělá, propojení 
stávající kanalizace na sběrač D” na území městského obvodu Stará Bělá, obec Ostrava, v 
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rozsahu dle předloženého návrhu a za podmínky schválení požadavků na obsah smlouvy 
zastupitelstvem města 

  
2) jmenuje 
  komisi pro otevírání obálek ve složení 

členové: 
1. Ing. Jiří Hrabina              - náměstek primátora 
2. Ing. Eva Seborská          - odbor legislativní a právní 
3. JUDr. Josef Kadlec         - 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. Mgr. Jan Hudeček          - 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. František Kolařík          - člen ZM 
4. Ing. Petr Konečný, MBA      - OVAK a.s. 
5. Ing. Dalibor Kanclíř              - odbor investiční 
6. Mgr. Eva Balonová              - odbor legislativní a právní 

náhradníci: 
1. Bc. Tomáš Sucharda          - náměstek primátora 
2. Ing. Břetislav Gibas            - tajemník magistrátu 
3. Dalibor Gříšek                   - člen RM 
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 veřejné zakázky “Stará Bělá - propojení stávající 
kanalizace na sběrač D” v rozsahu dle předloženého návrhu 
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5) ukládá 
  

náměstkovi primátora Ing. Jiřímu Hrabinovi 
předložit ke schválení zastupitelstvu města požadavky na obsah smlouvy veřejné zakázky 
“Stará Bělá - propojení stávající kanalizace na sběrač D”, 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: 31.12.2014
 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: 31.12.2014
 vedoucí odboru legislativního a právního 
  

 
RM_VZ 22 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce VO Riegrova a Divišova” poř. č. 
113/2014 
  
Usnesení číslo: 10280/RM1014/135 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby 
“Rekonstrukce VO Riegrova a Divišova” v městském obvodě Slezská Ostrava, obec Ostrava  a 
to v rozsahu dle předloženého návrhu se společností: 

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

za cenu nejvýše přípustnou 806.710,- Kč bez DPH 
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RM_VZ 24 
Veřejné zakázka “Prodloužení ul. Ruská - dodatek č. 4”, poř. č. 129/2014 
  
Usnesení číslo: 10281/RM1014/135 

(zn.předkl.) 
5 

  
k materiálu č. BJ1014 01776/14 
  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky jednacím řízením bez uveřejnění dle § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na dodatečné stavební 
vícepráce a méněpráce, které jsou nezbytné pro provedení a dokončení stavby “Prodloužená ul. 
Ruská” za podmínky rozhodnutí zastupitelstva města o uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě č. 
1961/2012/OI v rozsahu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu  

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
rozhodnout o uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě č. 1961/2012/OI ze dne 8.10.2012 na realizaci 
stavby “Prodloužená ul. Ruská” v rozsahu přílohy č. 1, 
kterým se: 
  
- upravuje předmět smlouvy v rozsahu dle předloženého návrhu, 
  
- zvyšuje cena díla o 7.463.616,98 Kč bez DPH 

- prodlužuje termín plnění z termínu 31. 7. 2014 na nový termín 14. 11. 2014 
  
s uchazečem: 

Sdružení HCS Ruská 
  
HOCHTIEF CZ a.s. 
se sídlem: Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 
IČ: 46678468 
  
a 
  
COLAS CZ, a.s. 
se sídlem: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9 
IČ: 26177005 
  
a 
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STAMONT-POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o. 
se sídlem: Mostárenská 1140/48, 706 02 Ostrava - Vítkovice 
IČ: 64617874 

  
3) ukládá 
  

náměstkovi primátora Ing. Jiřímu Hrabinovi 
předložit zastupitelstvu města návrh na uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě č. 1961/2012/OI dle 
bodu 2) tohoto usnesení 

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

vedoucí odboru legislativního a právního 
zabezpečit veškeré úkony této veřejné zakázky 

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

 
RM_VZ 25 
Veřejné zakázka “Cyklistická trasa O, O-Přívoz”, poř. č. 102/2014 
  
Usnesení číslo: 10282/RM1014/135 

(zn.předkl.) 
5 

  
k materiálu č. BJ1014 01856/14 
k usnesení č. 2497/ZM1014/32 
k usnesení č. 9927/RM1014/131 
  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek o pořadí nabídek dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu a o výběru nejvhodnější nabídky na realizaci stavby “Cyklistická trasa 
O, Ostrava-Přívoz“ v rozsahu dle předloženého návrhu za podmínky rozhodnutí zastupitelstva 
města o uzavření smlouvy dle bodu 2) tohoto usnesení s uchazečem, který předložil svou 
nabídku pod poř.č. 2: 

FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. 
Mlýnská 68, 602 00 Brno 
FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., organizační složka 
Sídlo: areál ČD, Palackého č.p. 105, 702 00 Ostrava-Přívoz 
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IČO: 25317628 

za cenu nejvýše přípustnou 6.690.696,58 Kč bez DPH 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
rozhodnout o uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby “Cyklistická trasa O, Ostrava-
Přívoz“  v rozsahu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
3) ukládá 
  

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

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

 
RM_VZ 26 
Veřejná zakázka “Doplnění VO Domovská”, poř. č. 108/2014 
  
Usnesení číslo: 10283/RM1014/135 

(zn.předkl.) 
5 

  
k materiálu č. BJ1014 01852/14 
  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o výběru nejvhodnější nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na realizaci stavbu 
„Doplnění VO ul. Domovská“  v rozsahu dle předloženého návrhu za podmínky rozhodnutí 
zastupitelstva o uzavření smlouvy dle bodu 2) tohoto usnesení s dodavatelem: 

ELSPOL spol. s r.o. 
Sídlo: Mírová 563, 739 31 Řepiště 
IČO: 42767857  

za cenu nejvýše přípustnou 306 690,- Kč bez DPH 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
rozhodnout o uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby “Doplnění VO ul. Domovská” v 
rozsahu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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3) ukládá 
  náměstkovi primátorovi Ing. Jiřímu Hrabinovi 

předložit zastupitelstvu města návrh na uzavření smlouvy o dílo dle bodu 2) tohoto usnesení 
  
 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, T: 25.06.2014
 vedoucí odboru legislativního a právního 
  

 
RM_M 4 
Návrh na záměr města zcizit nemovité věci prostřednictvím dražby 
dobrovolné, návrh na záměr města neprodat prostřednictvím přímého 
prodeje (Vila na Zapadlém) 
  
Usnesení číslo: 10284/RM1014/135 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1014 01841/14 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
rozhodnout o záměru města zcizit nemovité věci prostřednictvím dražby dobrovolné, a to: 

- pozemek parc. č. 2640/37, jehož součástí je stavba č.p. 1674 
- pozemek parc. č. 2640/17 
- pozemek parc. č. 2640/18 
- pozemek parc. č. 2640/24 

včetně všech součástí a příslušenství (přípojka vody DN 40 mm na pozemku parc. č 2640/17, 
přípojka kanalizace DN 250 mm na pozemku parc. č. 2640/17, plynová přípojka DN 40 na 
pozemku parc. č. 2640/17, oplocení na pozemcích parc. č. 2640/17, 2640/18, 2640/24, altán 
zahradní zděný na pozemku parc.  č.2640/24, jezírko zahradní betonové na pozemku parc. č. 
2640/24, trvalé porosty na pozemcích parc. č. 2640/18, 2640/24) 
v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy 

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

zastupitelstvu města 
rozhodnout o záměru města neprodat nemovité věci prostřednictvím přímého prodeje, a to:  

- pozemek parc. č. 2640/37, jehož součástí je stavba č.p. 1674 
- pozemek parc. č. 2640/17 
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- pozemek parc. č. 2640/18 
- pozemek parc. č. 2640/24 

včetně všech součástí a příslušenství (přípojka vody DN 40 mm na pozemku parc. č 2640/17, 
přípojka kanalizace DN 250 mm na pozemku parc. č. 2640/17, plynová přípojka DN 40 na 
pozemku parc. č. 2640/17, oplocení na pozemcích parc. č. 2640/17, 2640/18, 2640/24, altán 
zahradní zděný na pozemku parc.  č.2640/24, jezírko zahradní betonové na pozemku parc. č. 
2640/24, trvalé porosty na pozemcích parc. č. 2640/18, 2640/24) 
v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy 
  
3) ukládá 
  

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

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

 
RM_M 5 
Návrh na nevyužití předkupního práva ke stavbě, návrh na záměr města 
prodat pozemek, vše v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (ul. 
Sokolská) 
  
Usnesení číslo: 10285/RM1014/135 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1014 01843/14 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
rozhodnout o nevyužití předkupního práva podle kupní smlouvy a smlouvy o předkupním 
právu č. 01477/1998/MJ ze dne 12.3.1998 uzavřené mezi statutárním městem Ostrava a 
společností Hutnictví železa, a.s., se sídlem Praha 10 Strašnice, Krátká 39, IČO 471 15 998 

ke stavbě č.p. 1663 umístěné na pozemku parc. č. 947/8 v k.ú. Moravská Ostrava, obec 
Ostrava, ve vlastnictví Hutnictví železa, a.s., se sídlem Praha 1O Strašnice, Krátká 39, IČO 471 
15 998 

a nekoupit předmětnou stavbu za kupní cenu ve výši 11,259.000,- Kč 
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2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
rozhodnout o záměru města prodat pozemek parc. č. 947/5  v k.ú. Moravská Ostrava, obec 
Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostrava 
a zároveň doporučuje zastupitelstvu města vyhradit si právo kdykoliv tento záměr zrušit  

  
3) ukládá 
  

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

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

 
RM_M 6 
Návrh na záměr města prodat pozemky v k.ú. Moravská Ostrava, obec 
Ostrava (ul. Vítězná), návrh na záměr města směnit pozemky v k.ú. 
Moravská Ostrava (ul. Pelclova), návrh na záměr města neprodat 
pozemky v k.ú. Moravská Ostrava (ul. Hrušovská) 
  
Usnesení číslo: 10286/RM1014/135 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1014 01842/14 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
rozhodnout o záměru města prodat pozemky, a to: 

pozemek parc. č. 4131/1  
pozemek parc. č. 4131/2 
pozemek parc. č. 4131/3  
pozemek parc. č. 4131/4   
v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu Moravská Ostrava a 
Přívoz 
a zároveň doporučuje zastupitelstvu města vyhradit si právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
rozhodnout o záměru města směnit část pozemku parc. č. 1111/2  o výměře 30 m2  v k.ú. 
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Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřenou 
městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

za 

část pozemku parc. č. 1112/1 o výměře 30 m2   v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve 
vlastnictví Jaroslava Zapletala, bytem K. Svobody 275/14a, 725 27  Ostrava – Plesná 

dle zákresu, který je přílohou č. 2 str. 4 předloženého materiálu 

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

zastupitelstvu města 
rozhodnout, že město nemá záměr prodat pozemky, a to: 
- část pozemku parc. č. 1100/7 o výměře 102 m2  
- část pozemku parc. č.  1135 o výměře 143 m2 
vše v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu Moravská Ostrava a 
Přívoz 
dle zákresu, který je přílohou č. 3 str. 4 předloženého materiálu 

  
4) ukládá 
  

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

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

 
RM_M 16 
Návrh na souhlas oprávněného z věcného břemenene s dělením 
pozemků pro vlastníky pozemků ESSAYEUR s.r.o., RPG Byty, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 10287/RM1014/135 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

na straně oprávněného z věcného břemene s dělením pozemku: 

p. p. č. 337/1 – orná půda 
v k. ú. Heřmanice, obec Ostrava, ve vlastnictví: 
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ESSAYEUR s.r.o. 
se sídlem Ostrava – Moravská Ostrava, Nádražní 613/38, PSČ 702 00 
IČO 278 10 488, 
dle návrhu na rozdělení pozemku, který je přílohou č. 1/2 předloženého materiálu 

  
2) souhlasí 
  

na straně oprávněného z věcného břemene s dělením pozemku: 

parc. č. 1233/45 - zahrada 
v k. ú. Hrušov, obec Ostrava, ve vlastnictví: 

RPG Byty, s.r.o. 
se sídlem Ostrava – Moravská Ostrava, Gregorova 2582/3, PSČ 701 97 
IČO 277 69 127, 

dle pracovní verze geometrického plánu č. 1281-3/2014, který je přílohou č. 2/2 předloženého 
materiálu  

  
 

RM_M 17 
Návrh na souhlas s umístěním inženýrského objektu do pozemku ve 
vlastnictví statutárního města Ostravy v k.ú. Moravská Ostrava pro 
K+Gama Projekt s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 10288/RM1014/135 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  pro účely územního řízení s umístěním inženýrského objektu IO 01.1 Přeložka UPC do části 

pozemku  ve vlastnictví statutárního města Ostravy, a to: 

parc.č. 3577/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace 
v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

pro: 

K + Gama Projekt s.r.o. 
se sídlem Praha 5, Filmařská 1153/19, PSČ 152 00 
IČ 277 91 513 

v rámci stavby “Amsterdam Office Centrum”  
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RM_M 18 
Návrh na souhlas s umístěním staveb na pozemcích ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 10289/RM1014/135 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

a) 

s umístěním vstupem a realizací stavby -  ”Oprava chodníku ul. Nádražní (u zastávky 
Muglinovská)” na části pozemku parc. č. 3550/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace, na části 
pozemku parc. č. 3550/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace, na části pozemku parc. č. 3537/5 
- ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

na části pozemku p.p.č.  904/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Přívoz, obec Ostrava 
  

o celkové výměře 2268 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 - “Rekonstrukce parkoviště ul. Ahepjukova” na části pozemku parc. 
č. 2202/11 - ostatní plocha, ostatní komunikace, na  pozemku parc. č. 2202/115 - ostatní 
plocha, ostatní komunikace   

v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, o celkové výměře  2700,65 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 19 
Návrh na souhlas s umístěním podzemního kabelového vedení 2x NN 
0,4 kV a rozpojovací skříně, podzemního kabelového vedení NN a 
přípojkového pilíře a uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene-služebnosti, pro ČEZ Distribuce, a.s. 
  
Usnesení číslo: 10290/RM1014/135 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  pro účely územního souhlasu a ohlášení stavby s umístěním a provedením podzemního 

kabelového vedení 2x NN 0,4 kV a rozpojovací skříně na pozemku ve vlastnictví statutárního 
města Ostravy: 

p.p.č. 4/5 - ostatní plocha, jiná plocha 
v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, pro: 

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

v rámci stavby “Ostrava, U Hrubků, Lanšperk, NN”  

  
2) rozhodla 
  

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

p.p.č. 4/5 - ostatní plocha, jiná plocha 
v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava,  

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

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

za účelem zřízení a provozování podzemního kabelového vedení 2x NN 0,4 kV a rozpojovací 
skříně, na dobu časově neomezenou za dohodnutou jednorázovou úplatu: 
- ve výši 240,- Kč za každý i započatý metr délky podzemního kabelového vedení 2x NN 0,4 
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kV zřízeného a provozovaného na základě dané služebnosti + DPH v zákonné výši, nejméně 
však 1500,- Kč + DPH v zákonné výši, 
- ve výši 270,- Kč + DPH v zákonné výši za každý i započatý m2 plochy, na níž bude na 
základě výše uvedené služebnosti zřízena rozpojovací skříň na pozemku p.p.č. 4/5 v k.ú. 
Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, nejméně však 1500,- Kč + DPH v zákonné výši 
dle zásad schválených usnesením RM č. 5309/RM1014/68 ze dne 4.9.2012   

  
3) souhlasí 
  

pro účely územního souhlasu a ohlášení stavby s umístěním a provedením podzemního 
kabelového vedení  NN a přípojkového pilíře v pozemcích ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy: 

parc.č. 3745/12 - ostatní plocha, jiná plocha, 
parc.č. 3770/1 - ostatní plocha, silnice, 
parc.č. 3770/3 - ostatní plocha, silnice, 
parc.č. 3770/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc.č. 3773/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc.č. 3773/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc.č. 3773/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc.č. 3778/17 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc.č. 3778/18 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc.č. 3785/9 - ostatní plocha, ostatní komunikace 
v k.ú. Svinov, obec Ostrava, pro:  
  
ČEZ Distribuce, a.s. 
se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 
IČO 247 29 035 

v rámci stavby “Ostrava, 3745/12, T-Mobile, NNk”  

  
4) rozhodla 
  

na straně vlastníka níže uvedených pozemků uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene - služebnosti dle přílohy č.6 předloženého materiálu, k pozemkům ve 
vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc.č. 3745/12 - ostatní plocha, jiná plocha, 
parc.č. 3770/1 - ostatní plocha, silnice, 
parc.č. 3770/3 - ostatní plocha, silnice, 
parc.č. 3770/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc.č. 3773/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc.č. 3773/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc.č. 3773/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
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parc.č. 3778/17 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc.č. 3778/18 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc.č. 3785/9 - ostatní plocha, ostatní komunikace 
v k.ú. Svinov, obec Ostrava,  

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

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

za účelem zřízení a provozování podzemního kabelového vedení NN a přípojkového pilíře, na 
dobu časově neomezenou za dohodnutou jednorázovou úplatu: 
- ve výši 500,- Kč za každý i započatý metr délky podzemního kabelového vedení 
NN zřízeného a provozovaného na základě dané služebnosti + DPH v zákonné výši, nejméně 
však 1500,- Kč + DPH v zákonné výši, 
- ve výši 270,- Kč + DPH v zákonné výši za každý i započatý m2 plochy, na níž bude na 
základě výše uvedené služebnosti zřízen přípojkový pilíř na pozemku parc.č. 3745/12 v k.ú. 
Svinov, obec Ostrava, nejméně však 1500,- Kč + DPH v zákonné výši 
dle zásad schválených usnesením RM č. 5309/RM1014/68 ze dne 4.9.2012  

  
 

RM_M 20 
Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti k pozemku v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava ve 
vlastnictví statutárního města Ostravy, s oprávněným: PODA, a.s. 
  
Usnesení číslo: 10291/RM1014/135 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s umístěním stavby podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě do 
pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

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

v rámci stavby “OMS PODA - Ostrava, ul. Nedbalova, Foerstrova, F. Šrámka” , s 
oprávněným: 
PODA a.s. 
Ostrava- Moravská Ostrava, 28. října 1168/102, PSČ 702 00 
IČO: 25816179 
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2) rozhodla 
  

na straně vlastníka níže uvedeného pozemku uzavřít dodatek ke smlouvě o budoucí smlouvě o 
zřízení služebnosti ev. č. 1461/2014/MJ ze dne 5.6.2014 k části pozemku ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy: 
parc.č. 2643/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace 
k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, s budoucím oprávněným: 

PODA a.s.  
Ostrava- Moravská Ostrava, 28. října 1168/102, PSČ 702 00 
IČO:  25816179, 
který je přílohou č. 3 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 21 
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: 10292/RM1014/135 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

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

parc.č. 2643/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace 
v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, s oprávněným: 

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

za účelem zřízení a provozování podzemního kabelového vedení 3x NN 0,4 kV v rozsahu 
daném geometrickým plánem č. 4486-420/2013 ze dne 9.12.2013, na dobu časově 
neomezenou, za jednorázovou úplatu v celkové výši 15.730,- 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 částem pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc.č. 2965/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc.č. 2965/12 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
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parc.č. 2968 - ostatní plocha, dráha  
v k.ú. Poruba, 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 elektrického vedení 2x NN 0,4 kV v rozsahu 
daném geometrickým plánem č. 2748-834/2013, 2759-834/2013 ze dne 3.2.2014, na dobu 
časově neomezenou, za jednorázovou úplatu v celkové výši 20.328,- Kč včetně 21% DPH 

  
 

RM_M 22 
Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám právu provést stavbu 
(prodloužená Rudná) 
  
Usnesení číslo: 10293/RM1014/135 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

na straně vlastníka uzavřít dodatek č. 1 ke “Smlouvě o právu provést stavbu” 
ev.č.1853/2012/MJ ze dne 26.7.2012 k pozemkům v k.ú. Vřesina u Bílovce, obec Vřesina, a to: 
- parc. č. 1717/11 – orná půda 
- parc. č. 2137/20 – ostatní plocha 
- parc. č. 2522/4 – orná půda 
- parc. č. 1698/15 – orná půda 
- parc. č. 1698/17 – orná půda 
- parc. č. 1701/9 – orná půda 
- parc. č. 1701/11 – orná půda 
- parc. č. 1717/2 – orná půda 
- parc. č. 2523/2 – orná půda 
- parc. č. 2522/10 – orná půda 
- parc. č. 1717/10 – orná půda 
- parc. č. 1174/6 – vodní plocha, koryto vodního toku 
- parc. č. 2137/15 – ost. plocha, silnice 
- parc. č. 2137/24 ost. plocha, silnice 
- parc. č. 2137/25 ost. plocha, silnice 
- parc. č. 2522/5 orná půda 
- parc. č. 2137/26 ost. plocha, silnice 
- parc. č. 1717/13 orná půda 
- parc. č. 1717/15 orná půda 
- parc. č. 1709/50 trvalý trávní porost 
- parc. č. 2522/2 orná půda 
- parc. č. 1717/9 orná půda 
- parc. č. 2523/3 orná půda 
- parc. č. 1717/4 orná půda 
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- parc. č. 2522/8 orná půda 
- parc. č. 1717/5 orná půda 
- parc. č. 2522/7 orná půda 
- parc. č. 1753/65 orná půda 
- parc. č. 1760/3 ost. plocha, silnice 
- parc. č. 1719/7 trvalý trávní porost 
- parc. č. 1719/8 trvalý trávní porost 
- parc. č. 1701/6 orná půda 
- parc. č. 1701/12 orná půda 
- parc. č. 2523/1 orná půda 
- parc. č. 2522/6 orná půda 
- parc. č. 1717/12 orná půda 
- parc. č. 1717/16 orná půda 
- parc. č. 1709/49 trvalý trávní porost 
- parc. č. 2137/21 ost. plocha, silnice 
- parc. č. 2137/19 ost. plocha, silnice 
- parc. č. 2522/3 orná půda 
se stavebníkem 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, 
se sídlem: Praha 4, Na Pankráci 546/56, PSČ: 140 00, IČ: 65993390, 

pro stavbu “Silnice I/11 Ostrava, prodloužená Rudná - hranice okresu Opava”, kterým se 
rozšiřují stavební objekty  SO 810 na pozemky parc.č. 1698/15, parc.č. 1717/10 a rozšiřuje se 
stavba o stavební objekt SO 354 - Přeložka vodovodu OOV DN 200 v km 13,630 a připojuje 
se příloha č. 1/4, která je nedílnou součástí dodatku č. 1  dle přílohy č. 3 předloženého 
materiálu 

  
2) rozhodla 
  

na straně vlastníka uzavřít dodatek č. 1 ke “Smlouvě o právu provést stavbu” ev.č. 
0023/2013/MJ ze dne 9.1.2013 k pozemkům v k.ú. Vřesina u Bílovce, obec Vřesina, a to: 
- parc.č. 1719/9 – trvalý travní porost 
- parc.č. 1719/37  – trvalý travní porost 
- parc.č. 2522/14 - trvalý travní porost 
se stavebníkem 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, 
se sídlem: Praha 4, Na Pankráci 546/56, PSČ: 140 00, IČ: 65993390, 

pro stavbu ”Silnice I/11 Ostrava, prodloužená Rudná - hranice okresu Opava”, kterým 
se rozšiřuje stavební objekt SO 810 na pozemek parc.č. 1719/9  dle přílohy č. 5 předloženého 
materiálu 
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RM_M 23 
Návrh na záměr města pronajmout část pozemku v k.ú. Slezská 
Ostrava, obec Ostrava. 
  
Usnesení číslo: 10294/RM1014/135 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  o záměru města pronajmout část pozemku  parc.č. 4171/4, ostatní plocha, ostatní 

komunikace, k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, o výměře 10 m2 

dle přílohy č.2 předloženého materiálu 

a současně si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  
 

RM_M 24 
Návrh na záměr města pronajmout část pozemku v k.ú. Moravská 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 10295/RM1014/135 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  o záměru města pronajmout část pozemku parc.č. 988/2 o výměře 66,40 m2 v k.ú. Moravská 

Ostrava, obec Ostrava, 
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  
 

RM_M 26 
Návrh na záměr města směnit nemovitosti v k.ú. Moravská Ostrava, 
obec Ostrava (ul. Nová Porážková) 
  
Usnesení číslo: 10296/RM1014/135 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1014 01726/14 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
rozhodnout o záměru města směnit nemovité věci v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, a to 
části pozemků oddělené geometrickým plánem č. 4643-31/2014 ze dne 15.5.2014, vyhotoven 
Jiřím Novákem, IČO 63302411: 
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- pozemek parc.č. 1960/30 o výměře 68 m2, oddělený z pozemku parc.č. 1960/1 
  včetně stavby parkoviště na tomto pozemku umístěné 
  (ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřeno městskému obvodu Moravská Ostrava a 
Přívoz) 

za 

- pozemek parc.č. 1914/3 o výměře 51 m2, oddělený z pozemku parc.č. 1914/2, 
- pozemek parc.č. 1915/5 o výměře 26 m2, oddělený z pozemku parc.č. 1915/2 
  (ve vlastnictví XXXXXX XXXXXXX, rok narození XXXX, bytem XXXXXXXX 
XXXXXX XXX XX XXXXX X)   

a zároveň doporučuje zastupitelstvu města vyhradit si 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 27 
Návrh na záměr města směnit nemovitosti v k.ú. Moravská Ostrava, 
obec Ostrava (lokalita Nová Karolina) 
  
Usnesení číslo: 10297/RM1014/135 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1014 01751/14 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
rozhodnout o záměru města směnit nemovité věci v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, a to 
části pozemků oddělené geometrickým plánem zhotoveného Ing. Richardem Šotem, č. plánu 
4494-174/2013, ověřeného Ing. Richardem Šotem dne 15. srpna 2013, pod č. 2083/2013 (dále 
jen Geometrický plán):  
   
pozemek parc. č. 3463/42 (o výměře 122 m2), oddělený z původního pozemku parc. č. 3463/3 
na základě Geometrického plánu; 
pozemek parc. č. 3463/43 (o výměře 110 m2), oddělený z původního pozemku parc. č. 3463/3 
na základě Geometrického plánu; 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

 

Strana 82/126 

pozemek parc. č. 3380/30 (o výměře 45 m2), oddělený z původního pozemku parc. č. 3380/1 
na základě Geometrického plánu; 
pozemek parc. č. 3380/34 (o výměře 835 m2), oddělený z původního pozemku parc. č. 3380/1 
na základě Geometrického plánu;  
pozemek parc. č. 3457/46 (o výměře 1.550 m2), oddělený z původních pozemků parc. č. 
3380/1 a parc. č. 3457/1 na základě Geometrického plánu 
(ve vlastnictví statutárního města Ostrava) 

za  

pozemek  parc. č. 3380/31 (o výměře 80 m2), oddělený z původního pozemku parc. č. 
3380/16; 
pozemek  parc. č. 3380/32 (o výměře 232 m2), oddělený z původního pozemku parc. č. 
3380/16 na základě Geometrického plánu;  
pozemek  parc. č. 3463/44 (o výměře 2.343 m2), oddělený z původního pozemku parc. č. 
3463/25 na základě Geometrického plánu 
(ve vlastnictví Multi Veste Czech Republic 5, s.r.o., IČO 27371344) 

a zároveň doporučuje zastupitelstvu města vyhradit si 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 28 
Návrh na záměr města vypůjčit části nemovitostí v k.ú. Krásné Pole, 
obec Ostrava. Návrh na záměr města vypůjčit části nemovitostí v k.ú. 
Moravská Ostrava, obec Ostrava a v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava. 
  
Usnesení číslo: 10298/RM1014/135 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  o záměru města vypůjčit část pozemku parc.č. 2229/256, vodní plocha - zamokřená plocha o 

výměře 1,91 m2 a část pozemku parc.č. 2229/319, vodní plocha - zamokřená plocha o výměře 
1,40 m2, oba v k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava (ul. Branická), dle zákresu ve snímku, který je 
přílohou č. 1 předloženého materiálu, 
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 
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2) rozhodla 
  o záměru města vypůjčit části nemovitostí ve vlastnictví statutárního města Ostravy, a to: 

- p.p.č. 1104, ost. plocha - ost. komunikace o výměře 46 m2 
- p.p.č. 1204, ost. plocha - jiná plocha o výměře 28 m2 
- p.p.č. 1125, ost. plocha - jiná plocha o výměře 35 m2 
- p.p.č. 160/1,ost. plocha - zeleň o výměře 95 m2 
- p.p.č. 162/7,ost. plocha - ost. komunikace o výměře 45 m2 
vše v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava (ul. 28. října) 
a 
- parc.č. 2643/1, ost. plocha - ost. komunikace o výměře 6 m2 
- parc.č. 3594/10,ost.plocha - ost. komunikace o výměře 306 m2 
oba v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (ul. 28. října) 
dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 2 předloženého materiálu, 
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  
 

RM_M 29 
Návrh na svěření zatrubnění Petřkovického potoka MO Petřkovice, v 
k.ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 10299/RM1014/135 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1014 01750/14 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
vyhradit si rozhodnutí označit zatrubnění Petřkovického potoka v celkové délce 375,55 m,  v 
k.ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava, jakožto majetek svěřený městskému 
obvodu Petřkovice dle ustanovení čl. 9 odst. 1 písm. b) obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, 
Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
označit zatrubnění Petřkovického potoka v celkové délce 375,55 m,  v k.ú. Petřkovice u 
Ostravy, obec Ostrava, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Petřkovice dle ust. čl. 9 
odst. 1 písm. b) obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění 
pozdějších změn a doplňků 

  
3) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 25.06.2014
 vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 30 
Návrh na souhlas s technickým zhodnocením budov v k.ú. Moravská 
Ostrava (areál Městské nemocnice Ostrava) 
  
Usnesení číslo: 10300/RM1014/135 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  s tím, aby Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, se sídlem: 

Nemocniční 20, 728 80 Ostrava, IČ: 00635162, 
jakožto vypůjčitel nemovitostí ve vlastnictví statutárního města Ostravy na základě “Smlouvy 
o výpůjčce” 
ev.č. 2348/2009/MJ ze dne 8.9.2009, ve znění dodatků č. 1-2: 
1) provedla technické zhodnocení 
    - budovy bez č.p. (oddělení gynekologicko-porodnické, kožní, ORL a onkologie), která je 
součástí pozemku parc.č. 2379/9 v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, s náklady ve 
výši 1.043.826,26 Kč včetně DPH dle žádosti ze dne 16.5.2014 - příloha č. 2 předloženého 
materiálu 
2) odepisovala majetek do nákladu Městské nemocnice Ostrava v ceně rovnající se částce 
technického zhodnocení 

  
2) rozhodla 
  s tím, aby Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, se sídlem: 

Nemocniční 20, 728 80 Ostrava, IČ: 00635162, 
jakožto vypůjčitel nemovitostí ve vlastnictví statutárního města Ostravy na základě “Smlouvy 
o výpůjčce” 
ev.č. 2348/2009/MJ ze dne 8.9.2009, ve znění dodatků č. 1-2: 
1) provedla technické zhodnocení 
    - budovy s č.p. 898 (oddělení oční a neurologie), která je součástí pozemku parc.č. 2510/3 v 
k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, s náklady ve výši 1.090.008,35 Kč včetně DPH dle 
žádosti ze dne 16.5.2014 - příloha č. 2 předloženého materiálu 
2) odepisovala majetek do nákladu Městské nemocnice Ostrava v ceně rovnající se částce 
technického zhodnocení 
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RM_M 31 
Návrh odpovědi žadateli o projednání výše kupní ceny pozemku v k. ú. 
Poruba-sever, obec Ostrava, navržené městským obvodem 
  
Usnesení číslo: 10301/RM1014/135 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1014 01860/14 
  
Rada města 
  
1) bere na vědomí 
  

námitku Ing. XXXXXX XXXXXXXXX, bytem XX XXXXXXXX XXXXXX, XXX 
XXXXXXXXXX X XXXXXX, k výši kupní ceny pozemku označeného jako pozemek parc. č. 
4423/32 o výměře 55 m2, který vznikne oddělením části pozemku parc. č. 4423/1 v k. ú. 
Poruba-sever, obec Ostrava, svěřeno městskému obvodu Poruba, dle geometrického lánu č. 
2748-145/2013 ze dne 18.11.2013  

  
2) souhlasí 
  

se zněním odpovědi žadateli Ing. XXXXXX XXXXXXXXX, bytem XX XXXXXXXX 
XXXXXXX XXX XXX XXXXXXX X XXXXXX, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 33 
Návrh na uzavření kupních smluv na koupi pozemků, splaškové 
kanalizace, vodovodu, dešťové kanalizace, veřejného osvětlení a 
komunikace v k.ú. Lhotka u Ostravy, obec Ostrava a uzavření smlouvy 
o zřízení služebnosti s P.K. a svěření pozemků, příjezdové komunikace, 
dešťové kanalizace MO Lhotka 
  
Usnesení číslo: 10302/RM1014/135 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1014 01789/14 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
rozhodnout o koupi pozemků, v k.ú. Lhotka u Ostravy, obec Ostrava, a to: 

- parc.č.493/28 - ostatní plocha, ostatní komunikace,   
- parc.č.493/29,- ostatní plocha, ostatní komunikace, 

a uzavření kupní smlouvy dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 
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s prodávajícím 
PXXX KXXXXXX, narozen roku XXXX 
bydliště XXXXXXXX XXXXXXX, Ostrava - Zábřeh, PSČ 700 30 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
rozhodnout o koupi nemovitých věcí, a to: 

• splaškové kanalizace  DN 300 z trub PP SN 16, v celkové délce 193,49 m,  
• vodovodu DN 80  z potrubí PE 100 RC, v celkové délce 203,15 m, 
• dešťové kanalizace DN 300 z potrubí PP SN16, v celkové délce 207,44 m, 
• veřejné osvětlení, jedná se o 9 osvětlovacích stožárů veřejného osvětlení včetně 

kabelového vedení veřejného osvětlení 

umístěných na pozemcích v k.ú. Lhotka u Ostravy, obec Ostrava: 
- parc.č. 493/1 - orná půda, 
- parc.č. 493/28 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
- parc.č. 493/29 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
- parc.č. 493/5 - orná půda, 
- parc.č. 875 - ostatní plocha, ostatní komunikace,  a součástí pozemku je 

• komunikace na pozemcích parc.č. 493/28 a parc.č. 493/29 v k.ú. Lhotka u Ostravy, obec 
Ostrava, které jsou napojeny na místní komunikaci ul. Pod Vysílačem 

vybudovaných v rámci stavby “Rodinné domy Lhotka - 1.část, etapa 1” . 

a  uzavření kupní smlouvy dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

s prodávajícím 
PXXX KXXXXXX, narozen roku XXXX 
 bydliště XXXXXXXX XXXXXXX, Ostrava - XXXXXX, PSČ 700 30  
IČO: 154 25 967 
se sídlem podnikání Františky Stránecké 165/8, Ostrava - Mariánské Hory, PSČ 709 00 

  
3) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
vyhradit si rozhodnutí označit pozemky parc.č. 493/28, parc.č. 493/29, příjezdovou 
komunikaci umístěnou na pozemcích parc.č. 493/28, parc.č. 493/29 a dešťovou kanalizaci DN 
300 v celkové délce 207,44 m, vše v k.ú. Lhotka u Ostravy, obec Ostrava, jakožto majetek 
svěřený městskému obvodu Lhotka dle ustanovení čl. 9 odst. 1 písm. b) obecně závazné 
vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků za podmínky, 
že pozemky parc.č. 493/28, parc.č. 493/29, příjezdovou komunikaci a dešťovou kanalizaci 
statutární město Ostrava nabude do svého vlastnictví 
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4) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
označit pozemky parc.č. 493/28, 493/29, příjezdovou komunikaci umístěnou na pozemcích 
parc.č. 493/28, parc.č. 493/29 a dešťovou kanalizaci DN 300  v celkové délce 207,44 m, vše v 
k.ú. Lhotka u Ostravy, obec Ostrava, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Lhotka dle 
ust. čl. 9 odst. 1 písm. b) obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění 
pozdějších změn a doplňků za podmínky, že pozemky parc.č. 493/28, 493/29, příjezdovou 
komunikaci, dešťovou kanalizaci statutární město Ostrava nabude do svého vlastnictví 

  
5) doporučuje 
  

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

parc. č. 493/1 – orná půda, 
v k. ú. Lhotka u Ostravy, obec Ostrava, ve vlastnictví: 

XXXX XXXXXXX, rok narození 1XX2 
bydliště XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXeh 

s uvedeným vlastníkem, 

za účelem zřízení a provozování veřejného osvětlení, provádění údržby, oprav a rekonstrukce 
veřejného osvětlení v uvedeném pozemku, v rozsahu daném geometrickým plánem č. 895-
38/2014 ze dne 14.5.2014, na dobu časově neomezenou a za jednorázovou celkovou úplatu ve 
výši 1.000,-Kč za podmínky, že dojde k převodu vlastnického práva k veřejnému osvětlení na 
statutární město Ostrava na základě kupní smlouvy uvedené v bodě 2) tohoto usnesení 

  
6) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 25.06.2014
 vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 42 
Návrh nevyužít předkupní právo ke garážím na pozemcích p.č.st. 1418, 
p.č.st. 1447 a p.č.st. 1448, k.ú. Heřmanice, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 10303/RM1014/135 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1014 01870/14 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
rozhodnout nevyužít předkupní právo ke garážím na pozemku p.č.st. 1418, p.č.st 1447 a p.č.st. 
1448 vše v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava, dle § 3056 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník  

  
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 44 
Návrh na výpověď z nájmu ZOD Poruba a.s.(lokalita VTP) 
  
Usnesení číslo: 10304/RM1014/135 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

oznámit nájemci, ZOD Poruba a.s., Záhumenní 103/2034, PSČ 708 00 Ostrava, IČO: 
47673516, že statutární město Ostrava v souladu s čl. V. nájemních smluv uzavřených s 
předchozími vlastníky trvá na skončení nájmu, níže uvedených  zemědělských pozemků v 
dohodnutém termínu: 

-parc.č.: 1776/4, 1776/8, 1776/9, 1776/10, 1776/11, 1777/1, 1778/1, 1778/4, 1778/63, 1778/64, 
1778/65, 1778/66, 1778/67, 1778/68, 1778/69, 1778/72, 1778/73, 1778/74, 1778/76, 1778/77, 
1778/78, 1778/79, 1778/80, 1778/86, 1778/87, 1778/90, 1778/94, 1778/96, 1778/97, 1778/98, 
1778/99, 1778/100, 1778/102, 1778/103, 1796/2 
vše v k.ú. Poruba, obec Ostrava, (plocha rozšíření VTP)  
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RM_M 72 
Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Muglinov, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 10305/RM1014/135 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1014 01869/14 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
rozhodnout koupit nemovité věci, a to:  

v k.ú. Muglinov, obec Ostrava 
- pozemek p.p.č. 291/2 
- pozemek p.p.č. 310/12 
včetně součástí, které tvoří trvalé porosty, zpevněné plochy, opěrná zeď a schodiště   

za kupní cenu ve výši 289.000,-Kč 

od vlastníka: 
Česká republika - Úřad pro zastupování ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 
390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město, IČO 69797111,  

přihlásit se do výběrového řízení, jehož podmínky tvoří přílohu č. 3 předloženého materiálu 

a uzavřít kupní smlouvu za podmínky, že statutární město Ostrava zvítězí ve výběrovém řízení 
dle přílohy č. 3 předloženého materiálu  

  
2) doporučuje 
  

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

  
3) doporučuje 
  

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

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

 

Strana 90/126 

4) ukládá 
  

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

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

 
RM_M 74 
Návrh na prodej pozemků v k. ú. Poruba, obec Ostrava do SJM formou 
splátek 
  
Usnesení číslo: 10306/RM1014/135 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
rozhodnout  prodat níže uvedené pozemky v k. ú. Poruba, obec Ostrava, svěřené městskému 
obvodu Poruba, a to: 

- pozemek parc. č. 2125/2 za kupní cenu obvyklou ve výši 25.840,- Kč 
- pozemek parc. č. 2126/2 za kupní cenu obvyklou ve výši 52.060,- Kč 
- pozemek parc. č. 2127/3 za kupní cenu obvyklou ve výši 90.20,- Kč 
tedy za celkovou kupní cenu ve výši 168.720,- Kč, s tím že tato  bude uhrazena formou 60-ti 
měsíčních splátek; každá měsíční splátka ve výši 2.812,- Kč počínaje měsícem září 2014,  

do společného jmění manželů Ing. XXXXX XXXXXXXXX, rok narození XXXX a Mgr. 
XXXXX XXXXXXX, rok narození XXXX, oba bytem XXXXXXXXX XXXXXX, 
XXXXXXX XXX XXX XXXXXXX 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 4 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 76 
Návrh směnit nemovitosti v k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava a návrh na 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti k pozemku 
ve vlastnictví města 
  
Usnesení číslo: 10307/RM1014/135 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1014 01829/14 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
rozhodnout směnit níže uvedené nemovité věci v k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava, a to: 

pozemek   p.p.č. 304/7 o  výměře 177 m2, který vznikne oddělením z původního pozemku 
p.p.č. 304/3 na základě geometrického plánu č. 1314-267/2013 ze dne 16.10.2013  
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Ostrava-Jih 
za 
pozemek p.p.č. 303/43   
ve vlastnictví společnosti BOTOP s.r.o., Ostrava-Hrabůvka, Adamusova 1316/2A, PSČ 700 
30, IČO: 268 13 386  

s tím, že statutární  město Ostrava zaplatí společnosti BOTOP s.r.o. rozdíl v obvyklých cenách 
předmětů směny ve výši 3.200,- Kč  

a uzavřít směnnou smlouvu dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 
  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
rozhodnout na straně budoucího oprávněného ze služebnosti, uzavřít smlouvu o budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti dle přílohy č. 6 předloženého materiálu k  pozemku p.p.č. 304/7 
- ostatní plocha, zeleň o výměře 172 m2, který vznikne oddělením z pozemku p.p.č. 304/3 -
ostatní plocha, zeleň dle geometrického plánu č. 1314-267/2013 ze dne 16.10.2013 v k.ú. 
Hrabůvka, obec Ostrava, s budoucím vlastníkem: 

BOTOP s.r.o. 
se sídlem Ostrava - Hrabůvka, Adamusova 1316/2A, PSČ 700 30 
IČO  268 13 386 

za účelem uložení a provozování kabelového vedení veřejného osvětlení a stožáru veřejného 
osvětlení na pozemku p.p.č. 304/7 v k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava na dobu časově 
neomezenou za jednorázovou úplatu ve výši 1000,- Kč + DPH v zákonné výši za podmínky, že 
zastupitelstvo města rozhodne o uzavření směnné smlouvy dle bodu 1) tohoto usnesení 
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3) ukládá 
  

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

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

 
RM_M 77 
- Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Vítkovice, obec 
Ostrava - Návrh na záměr města darovat nemovité věci v k.ú. Zábřeh-
VŽ, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 10308/RM1014/135 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1014 01828/14 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

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

- pozemek parc.č. 718/13 o výměře 148 m2, který vznikne oddělením z původního pozemku 
parc.č. 718/1 na základě geometrického plánu č. 2045-3/2013 ze dne 21.3.2013 
- pozemek parc.č. 718/14 o výměře 111 m2, který vznikne oddělením z původního 
pozemku parc.č. 718/7 na základě geometrického plánu č. 2045-3/2013 ze dne 21.3.2013 
a zároveň doporučuje zastupitelstvu města, aby si vyhradilo právo kdykoliv  tento záměr 
zrušit   

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
rozhodnout o záměru města  prodat níže uvedené nemovité věci v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava, 
svěřené městskému obvodu Vítkovice, a to: 
- pozemek parc.č. 190/142 o výměře 897 m2, který vznikne oddělením z původního pozemku 
parc.č. 190/142 na základě gometrického plánu č. 2118-80/2013 ze dne 18.10.2013 
- pozemek parr.č. 190/236 o výměře 865 m2, který vznikne oddělením z původního pozemku 
parc.č 190/142 na základě geometrického plánu č. 2118-80/2013 ze dne 18.10.2013 

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

zastupitelstvu města 
rozhodnout o záměru města darovat  níže uvedené nemovité věci v k.ú. Zábřeh-VŽ, obec 
Ostrava, část obce Vítkovice, nesvěřené městskému obvodu Vítkovice, a to: 
- pozemek p.č.st. 537, jehož součástí je budova č.p. 1278 
- pozemek p.p.č. 460/48, ost. plocha, manipulační plocha o výměře 857 m2, který vznikne z 
původního pozemku p.p.č. 460/1 na základě geometrického plánu č. 1914-109/2014 ze dne 
20.5.2014 
včetně součástí a příslušenství (přípojky elektřiny, vody, plynu, dešťové a splaškové 
kanalizace) 
a zároveň doporučuje zastupitelstvu města, aby si vyhradilo právo, kdykoliv tento záměr 
zrušit    

  
4) ukládá 
  náměstkovi primátora Ing. Jiřímu Hrabinovi 

předložit návrh dle bodů 1) - 3) tohoto usnesení  zastupitelstvu města k rozhodnutí  
  
 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 25.06.2014
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 78 
Návrh prodat pozemek v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 10309/RM1014/135 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1014 01878/14 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
rozhodnout o prodeji pozemku parc.č. 3043/2 v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava, bez 
svěření městskému obvodu 

za obvyklou kupní cenu ve výši 82.000,-Kč 

do společného jmění manželů XXXX XXXXXX, rok narození XXXX a XXXXXXXX 
XXXXXXXX, rok narození XXXX, oba bydliště XXXXXXXX XXXXXXX XXX XX 
XXXXXXXXXXXXXXX XXX XXXXX 

a o uzavření kupní smlouvy dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 
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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 79 
Návrh na záměr města pronajmout části pozemků v k. ú. Hrabůvka, 
obec Ostrava, návrh na záměr města nepronajmout část pozemku v k. 
ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 10310/RM1014/135 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  o záměru města pronajmout části pozemků v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava, a to: 

- p. p. č. 937 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 6601 m2 
- p. p. č. 964 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 103 m2, 

dle zákresu ve snímcích, které jsou součástí přílohy č. 1 předloženého materiálu a zároveň si 
vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  
2) rozhodla 
  

že nemá záměr pronajmout část pozemku parc. č. 4246/13 - ostatní plocha, ostatní komunikace 
o výměře 2 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, dle zákresu ve snímku, který je 
součástí přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 81 
Návrh na schválení dodatku č. 1 ke zřizovací listině právnické osoby 
Zoologická zahrada Ostrava, příspěvková organizace,kterým se 
předává majetek k hospodaření 
  
Usnesení číslo: 10311/RM1014/135 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1014 01839/14 
  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  s návrhem na schválení dodatku č. 1 ke zřizovací listině ze dne 21.5.2014 právnické osoby 

Zoologická zahrada Ostrava, příspěvková organizace, se sídlem Michálkovická 197,710 00  
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Ostrava, IČO 373249, kterým se předává k hospodaření movitý a nemovitý majetek v 
pořizovací ceně  89.116.870,82 Kč dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.  

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
schválit dodatek č. 1 ke zřizovací listině ze dne 21.5.2014 právnické osoby Zoologická zahrada 
Ostrava, příspěvková organizace, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu  

  
3) ukládá 
  

náměstkovi primátora Ing. Jiřímu Hrabinovi 
předložit zastupitelstvu města ke schválení návrh dodatku č. 1 ke zřizovací listině ze dne 
21.5.2014 právnické osoby Zoologické zahrady Ostrava, příspěvkové organizace, dle přílohy č. 
1 předloženého materiálu  

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

vedoucího odboru majetkového 
k podepsání protokolu o předání a převzetí majetku dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 31.07.2014
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 82 
Návrh na uzavření “Dohody o zrušení věcného předkupního práva k 
nemovitostem mezi Statutárním městem Ostrava a společností 
Železniční Cargo MOŠNOV s.r. o. 
  
Usnesení číslo: 10312/RM1014/135 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1014 01868/14 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
rozhodnout o uzavření “Dohody o zrušení věcného předkupního práva k nemovitostem”  se 
společností Železniční Cargo,s.r.o. Mošnov, IČ:28938186,  se sídlem Praha 8, Rohanské 
nábřeží 670/19, PSČ 186 00,  dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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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 85 
Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k. ú. Pustkovec, obec 
Ostrava v areálu VTP 
  
Usnesení číslo: 10313/RM1014/135 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1014 01873/14 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města  
rozhodnout o záměru města prodat níže uvedené nemovité věci v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava 
včetně součástí a příslušenství (komunikací, chodníku, zpevněných ploch), a to: 

- pozemek parc. č. 4685/21 jehož součástí je budova čp. 373 
- pozemek parc. č. 4682/22 
- pozemek parc. č. 4685/23 
- pozemek parc. č. 4685/29 
- pozemek parc. č. 4685/58 
- pozemek parc. č. 4685/64 
- pozemek parc. č. 4685/76 
- pozemek parc. č. 4685/78 
- pozemek parc. č. 4685/79 
- pozemek parc. č. 4685/80 
- pozemek parc. č. 4685/81 
- pozemek parc. č. 4685/82 
- pozemek parc.č.  4685/83 
- pozemek parc. č. 4685/96 o výměře 181 m2, který vznikne oddělením z pozemku parc. č. 
4685/18 dle geometrického plánu č. 5590-19b/2014 
- pozemek parc. č. 4684/1 
- pozemek parc. č. 4685/1 
- pozemek parc. č. 4685/59 
- pozemek parc. č. 4685/61 
- pozemek parc. č. 4685/87 
- pozemek parc. č. 4685/89 
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- pozemek parc. č. 4685/95 o výměře 4823 m2, který vznikne oddělením částí pozemků 
   - parc. č. 4684/2 o výměře 161 m2, označené písmenem a 
   - parc. č. 4685/57 o výměře 1 m2, označené písmenem b 
   - parc. č. 4685/60 o výměře 129 m2, označené písmenem c 
   - parc. č. 4685/63 o výměře 4011 m2, označené písmenem d 
   - parc. č. 4685/65 o výměře 355 m2, označené písmenem e 
   - parc. č. 4685/88 o výměře 166 m2, označené písmenem f  

s tím, že předmětem prodeje budou uvedené pozemky jednotlivě, přičemž doporučuje 
zastupitelstvu města, aby si město v závislosti na výhodnosti nabídek vyhradilo právo prodat i 
více uvedených  pozemků, nebo i všechny tyto pozemky i jen jednomu zájemci. Dále 
doporučuje zastupitelstvu města, aby si vyhradilo právo tento záměr prodeje kteréhokoliv z 
těchto pozemků (a tedy i vícero těchto pozemků, nebo i všech uvedených pozemků) kdykoliv 
zrušit; 

a s požadavkem města, aby zájemci v nabídkách na koupi uváděli nabídkové ceny vždy ve 
vztahu k jednotlivým pozemkům, a to i v případě zájmu o koupi několika či všech uvedených 
pozemků. 

  
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 47 
Veřejné projednání Územního plánu Vřesina 
  
Usnesení číslo: 10314/RM1014/135 

(zn.předkl.) 
06 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

text odpovědi k návrhu Územního plánu Vřesina dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 
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RM_M 69 
Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na obnovu a zachování 
kulturní památky z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2014 
  
Usnesení číslo: 10315/RM1014/135 

(zn.předkl.) 
06 

  
k materiálu č. BJ1014 01876/14 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí neinvestičních dotací na obnovu a zachování kulturní památky 
z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2014 a o uzavření příslušných smluv s níže 
uvedenými subjekty  dle přílohy č. 1 a vzorových smluv uvedených v příloze č. 2 a 3 
předloženého materiálu 

1. Římskokatolická farnost Ostrava – Polanka n. O., 1. Května 329/158, 725 25  Ostrava –
Polanka n. O., IČO: 45210543, z rozpočtu statutárního města Ostravy 200 tis. Kč na dokončení 
poslední části obnovy střechy kostela sv. Anny, na pozemku parc. č. 48, k.ú. Polanka n. O. 
v objemu celkových nákladů 501.928,- Kč 

2. Římskokatolická farnost Ostrava – Stará Bělá, Blanická 134/130, 724 00  Ostrava – Stará 
Bělá, IČO: 48429716, z rozpočtu statutárního města Ostravy 75 tis. Kč na dokončení obnovy 
fasády kostela sv. Jana Nepomuckého - odvodnění, na pozemku parc. č. 1, k.ú. Stará Bělá 
v objemu celkových nákladů 286.533,- Kč 

3. Římskokatolická farnost Ostrava – Hrušov, Divišova 228/15, 711 00  Ostrava - Hrušov, 
IČO: 45210462, z rozpočtu statutárního města Ostravy 150 tis. Kč na statické zajištění a 
konzervace nárožních fiál kostela sv. Františka a Viktora – oprava 2ks, na pozemku parc. č. 1, 
k.ú. Hrušov v objemu celkových nákladů 356.401,- Kč 

4. Římskokatolická farnost Ostrava – Mariánské Hory, Hozova 484/1, 709 00 Ostrava –
Mariánské Hory, IČO: 62348001, z rozpočtu statutárního města Ostravy 100 tis. Kč na 
udržovací práce na fasádě fary – obnova omítek v soklové části včetně vstupních schodišť, na 
pozemku parc. č. 387, k.ú. Mariánské Hory v objemu celkových nákladů 248.489,- Kč 

6. Ing. Petr Táč, Rovniny 1863/152, 748 01  Hlučín, IČO: 66736153, z rozpočtu statutárního 
města Ostravy 500 tis. Kč na polyfunkční dům na Masarykově náměstí č. 38 – kompletní 
výměna oken včetně parapetů a oprava fasády, na pozemku parc. č. 495/1, k.ú. Moravská 
Ostrava v objemu celkových nákladů 1.928.570,- Kč 
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9. 3E PROJEKT, a.s., Mjr. Nováka 1490/14, 700 30  Ostrava - Hrabůvka, IČO: 25389092, 
z rozpočtu statutárního města Ostravy 500 tis. Kč na výměnu dřevěných kastlíkových oken 
v domě č.p. 1266, na pozemku parc. č. 730, k.ú. Moravská Ostrava v objemu celkových 
nákladů 1.190.640,- Kč 

10. VÍTKOVICE HOLDING, a.s., Ruská 2887/101, 706 02  Ostrava - Vítkovice, IČO: 
25816039, z rozpočtu statutárního města Ostravy 250 tis. Kč na opravu objektu stolárna 
v areálu LANDEK PARK – dokončení podlah a vnitřních omítek, na pozemku parc. č. 1300, 
k.ú. Petřkovice v objemu celkových nákladů 500.000,- Kč 

13. OPUBA, spol. s r.o., Chebská 1902/128, 352 01  Aš, IČO: 28043669, z rozpočtu 
statutárního města Ostravy 750 tis. Kč na udržovací práce na fasádě – kompletní oprava fasád 
domu, výměna a částečná repase oken, na pozemku parc. č. 491, k.ú. Moravská Ostrava 
v objemu celkových nákladů 5.103.000,- Kč 

  
2) doporučuje 
  zastupitelstvu města 

rozhodnout o neposkytnutí neinvestičních dotací na obnovu a zachování kulturní památky 
z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2014 s níže uvedenými subjekty dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu 

7. Hana Bednaříková, Zdeněk Bednařík, Vítězná 1547/3, 702 00  Ostrava 1, Jiří Bedroň, B. 
Četyny 5, 700 30  Ostrava – Bělský les na výměnu oken a balkonových dveří ve dvorní části 
budovy na ul. Čs. Legií 1364/20, na pozemku parc. č. 717/2, k.ú. Moravská Ostrava v objemu 
celkových nákladů 1.402.024,- Kč 

11. SVJ nám. Sv. Čecha, nám. Sv. Čecha 534/2, 702 00  Ostrava – Přívoz, IČO: 28618602 na 
statické zajištění a provedení neodkladných zabezpečovacích prací – oprava bytů ve 2. a 4. NP, 
na pozemku parc. č. 428, k.ú. Přívoz v objemu celkových nákladů 242.252,- Kč 

12. Římskokatolická farnost Ostrava – Hrušov, Divišova 228/15, 711 00  Ostrava – Hrušov, 
IČO: 452104652 na konzervaci a obnovu vitrážového okna – restaurování části okna tzv. 
bucny, na pozemku parc. č. 1, k.ú. Hrušov v objemu celkových nákladů 204.974,- Kč 

  
3) doporučuje 
  zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí finančních prostředků městskému obvodu 

5. SMO Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 29 
Moravská Ostrava z rozpočtu statutárního města Ostravy 500 tis. Kč na výměnu výplní otvorů 
v nebytových prostorách S.K. Neumanna č.p. 609/8, na pozemku parc. č. 819, k.ú. Moravská 
Ostrava v objemu celkových nákladů 1.023.701,- Kč 

8. SMO Městský obvod Proskovice, Světlovská 82/2, 724 00  Ostrava - Proskovice z rozpočtu 
statutárního města Ostravy 150 tis. Kč na restaurování pískovcového kříže s balustrádou, na 
pozemku parc. č. 31/6, k.ú. Proskovice v objemu celkových nákladů 157.550,- Kč 
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na obnovu a zachování kulturní památky z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2014 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
4) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
schválit rozpočtové opatření, kterým se 

sníží neinvestiční transfery na 
§ 3322, pol. 5229, ORJ 210       o částku           3 175 tis. Kč 
zvýší neinvestiční transfery na 
§ 3322, pol. 5223, ORJ 210       o částku              525 tis. Kč 
§ 3322, pol. 5213, ORJ 210       o částku           2 650 tis. Kč 

  
5) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing.arch. Cyril Vltavský, T: 25.06.2014
 vedoucí odboru útvaru hlavního architekta 
  

 
RM_M 70 
Předchozí souhlas k prodeji a pronájmu nemovitostí v majetku města, 
svěřených městským obvodům 
  
Usnesení číslo: 10316/RM1014/135 

(zn.předkl.) 
06 

  
Rada města 
  
1) vydává 
  

předchozí souhlas k pronájmu nemovitostí dle čl. 7, odst. (8), písm. c), bod 1, dle čl. 7, odst. 
(8), písm. c), bod 2, prodej dle čl. 7, odst. (3) písm. a), bod 5 obecně závazné vyhlášky města 
Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, dle 
předloženého materiálu 

  
2) pověřuje 
  

útvar hlavního architekta 
odpovědí na žádosti městských obvodů dle předložených návrhů 

  
 Vyřizuje: Ing.arch. Cyril Vltavský, T: 08.07.2014
 vedoucí odboru útvaru hlavního architekta 
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RM_M 71 
Předchozí souhlas k pronájmu, výpůjčce nemovitostí v majetku města, 
svěřených městským obvodům a nabytí nemovitostí 
  
Usnesení číslo: 10317/RM1014/135 

(zn.předkl.) 
06 

  
Rada města 
  
1) vydává 
  

předchozí souhlas k pronájmu nemovitostí dle čl. 7, odst. (8), písm. c), bodu 1, k pronájmu 
nemovitostí dle čl. 7, odst. (8), písm. c), bodu 2, k výpůjčce nemovitostí dle čl. 7, odst. (8), 
písm. c), bodu 4 a k nabytí nemovitostí dle čl. 7, odst. (3), písm. c) obecně závazné vyhlášky 
města Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, dle 
předloženého materiálu vyjma žádosti městského obvodu Slezská Ostrava pod č. 065, ke které 
rada města nevydala předchozí souhlas 

  
2) nevydává 
  

předchozí souhlas k pronájmu nemovitostí dle čl. 7, odst. (8), písm. c), bodu 1 obecně závazné 
vyhlášky města Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, 
pod pořadovým číslem 065 - Městský obvod Slezská Ostrava (bod 5, 12, 18), dle předloženého 
materiálu 

  
3) pověřuje 
  

vedoucího útvaru hlavního architekta 
odpovědí na žádosti městských obvodů dle předložených návrhů 

  
 Vyřizuje: Ing.arch. Cyril Vltavský, T: 24.06.2014
 vedoucí odboru útvaru hlavního architekta 
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RM_VZ 1 
Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a o uzavření smlouvy 
na zpracování “AKTUALIZACE DOPRAVNÍ ČÁSTI ÚZEMNĚ 
ANALYTICKÝCH PODKLADŮ PRO SPRÁVNÍ OBVOD OBCE S 
ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ OSTRAVA” 
  
Usnesení číslo: 10318/RM1014/135 

(zn.předkl.) 
06 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a o uzavření smlouvy na zpracování “Aktualizace 

dopravní části územně analytických podkladů pro správní obvod obce s rozšířenou působností 
Ostrava” 

se zhotovitelem: Ing. Jiřím Datinským, Vilová 867, 735 32  Rychvald 

za cenu nejvýše přípustnou 40.000,- Kč dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_VZ 2 
Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a o uzavření smlouvy 
na zpracování “AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ 
PRO SPRÁVNÍ OBVOD OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ 
OSTRAVA” 
  
Usnesení číslo: 10319/RM1014/135 

(zn.předkl.) 
06 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a o uzavření smlouvy na zpracování “Aktualizace 

územně analytických podkladů pro správní obvod obce s rozšířenou působností Ostrava” 

se zhotovitelem: RNDr. Jaroslavem Kotíkem, Hněvotínská 520/42, 779 00  Olomouc 

za cenu nejvýše přípustnou 150.000,- bez HPH + příslušná sazba DPH dle platných právních 
předpisů dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

 

Strana 103/126 

RM_VZ 3 
Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a o uzavření smlouvy 
na zhotovení podkladové studie pro “AKTUALIZACI ÚZEMNĚ 
ANALYTICKÝCH PODKLADŮ PRO SPRÁVNÍ OBVOD OBCE S 
ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ OSTRAVA” 
  
Usnesení číslo: 10320/RM1014/135 

(zn.předkl.) 
06 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a o uzavření smlouvy na zhotovení podkladové 

studie pro “Aktualizaci územně analytických podkladů pro správní obvod obce s rozšířenou 
působností Ostrava” 

se zhotovitelem: RNDr. Milanem Polednikem, Na Návsí 1325/89A, 747 14  Ludgeřovice 

za cenu nejvýše přípustnou 44.000,- Kč dle přílohy č. 1 předloženého materiál 

  
 

RM_M 37 
Projednání vybraných bodů valné hromady obchodní společnosti KIC 
Odpady, a.s. 
  
Usnesení číslo: 10321/RM1014/135 

(zn.předkl.) 
88 

  
k materiálu č. BJ1014 01835/14 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
schválit návrh stanov společnosti KIC Odpady, a.s. se sídlem Klicperova 504/8, Ostrava-
Mariánské Hory, PSČ 709 00, IČ 28564111 v rozsahu dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  
2) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Slavomír Bretz, T: 25.06.2014
 vedoucí odboru majetkových účastí a sdruženého nákupu 
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3) ukládá 
  

delegovanému zástupci na valnou hromadu společnosti KIC Odpady, a.s. se sídlem Klicperova 
504/8, Ostrava-Mariánské Hory, PSČ 709 00, IČ 28564111 hlasovat: 

A) PRO v bodech programu č. 4 až 9: 

       4)  Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za 
rok 2013 

     5) Zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou 
a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2013 

      6)  Řádná účetní závěrka za rok 2013 

      7)  Naložení s hospodářským výsledkem za rok 2013 

vše dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

     8)  Volba nových členů dozorčí rady a obměna členů dozorčí rady společnosti dle přílohy č. 
1 předloženého materiálu 

     9)  Smlouva o výkonu funce jednotlivých členů dozorčí rady dle přílohy č. 5 předloženého 
materiálu 

B) BEZ OMEZENÍ v dalších  bodech programu, vyjma bodu programu č. 10 “Změny stanov”, 
o kterém rozhodne zastupitelstvo města dne 25.06.2014 

  
 Vyřizuje: delegovaný, T: 25.06.2014
 zástupce 
  

 
RM_M 38 
Projednání vybraných bodů řádné valné hromady obchodní společnosti 
Vědecko-technologický park Ostrava, a.s. 
  
Usnesení číslo: 10322/RM1014/135 

(zn.předkl.) 
88 

  
Rada města 
  
1) ukládá 
  

delegovanému zástupci na jednání řádné valné hromady obchodní společnosti Vědecko-
technologický park Ostrava, a.s. se sídlem Ostrava, Pustkovec, Technologická 372/2,  
PSČ 708 00, IČ 25379631, konané dne 30. června 2014 hlasovat: 

A) PRO v bodě programu číslo: 

     4. Schválení roční účetní závěrky, výroční zprávy, zprávy o propojených osobách a 
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rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2013 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

     5. Volba člena dozorčí rady dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

     6. Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady společnosti dle přílohy č. 3 
předloženého materiálu   

B) BEZ OMEZENÍ v ostatních bodech programu,  vyjma bodu programu č. 7 změna stanov 
společnosti, o kterém rozhodne zastupitelstvo města dne 25.6.2014 

  
 Vyřizuje: zástupce, T: 30.06.2014
 delegovaný 
  

 
RM_M 39 
Projednání vybraných bodů řádné valné hromady obchodní společnosti 
Koordinátor ODIS s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 10323/RM1014/135 

(zn.předkl.) 
88 

  
Rada města 
  
1) ukládá 
  delegovanému zástupci statutárního města Ostravy na řádnou valnou hromadu obchodní 

společnosti Koordinátor ODIS s.r.o., se sídlem Na Hradbách 1440/16, 702 00, Ostrava-
Moravská Ostrava, IČ 64613895 hlasovat: 

A) PRO v bodě programu číslo: 

      2) Odměňování jednatelů společnosti dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

      3) Odměňování členů dozorčí rady společnosti dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

      4)  Účetní závěrka společnosti a zpráva o hospodaření společnosti za rok 2013 a návrh na 
rozdělení hospodářského výsledku za rok 2013  - dle přílohy č. 4 předloženého materiálu    

  
B) BEZ OMEZENÍ v ostatních bodech programu valné hromady vyjma bodů programu: 
     1) Změna společenské smlouvy 

     5) Odvolání Ing. Jana Dvořáka z funkce jednatele společnosti  

     6) Volba nového jednatele společnosti 

o kterých rozhodne zastupitelstvo města dne 25.6.2014 
  
 Vyřizuje: delegovaný zástupce T: 26.06.2014
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RM_VZ 10 
Jmenování členů komise veřejné zakázky “Systém sdružených nákupů 
statutárního města Ostrava” 
  
Usnesení číslo: 10324/RM1014/135 

(zn.předkl.) 
88 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

jmenovat komisi pro otevírání žádostí o účast ve veřejné zakázce, posouzení kvalifikačních 
požadavků a následná jednání se zájemci v soutěžním dialogu s cílem doporučit výběr 
vhodných řešení pro vypracování zadávací dokumentace v tomto složení: 
 
členové: 
1. Ing. Tomáš Petřík, náměstek primátora 
2. Ing. Slavomír Bretz, vedoucí odboru majetkových účastí a sdruženého nákupu 
3. Ing. Valentina Vaňková, odbor majetkových účastí a sdruženého nákupu 
4. Petr Olšanský, OVA!!!CLOUD.net a.s., manažer IT podpory 
5. Mgr. Milan Šebesta, LL.M., partner MT Legal s.r.o., advokátní kancelář 

náhradníci:   
1. Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru finací a rozpočtu 
2. Ing. Hana Janotová, odbor majetkových účastí a sdruženého nákupu 
3. Ing. Lada Šenkýřová, odbor majetkových účastí a sdruženého nákupu 
4. Vlastimil Beneš, OVA!!!CLOUD.net a.s., technik IT podpory 
5. Mgr. Milan Šebesta Ph.D., LL.M., advokát MT Legal s.r.o., advokátní kancelář 

  
2) rozhodla 
  

že komise je usnášení schopná, jestliže se sejde více než 50% členů komise, a rozhoduje na 
principu nadpoloviční většiny přítomných členů komise 

  
 

RM_M 80 
Změna stanov společnosti Garáže Ostrava, a.s. 
  
Usnesení číslo: 10325/RM1014/135 

(zn.předkl.) 
88 

  
k materiálu č. BJ1014 01834/14 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města  
schválit návrh stanov společnosti Garáže Ostrava, a.s. se sídlem Výstaviště Černá Louka 1 167, 
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Pavilon K, 728 26 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ 25360817 dle přílohy č. 2 předloženého 
materiálu 

  
2) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Slavomír Bretz, T: 25.06.2014
 vedoucí odboru majetkových účastí a sdruženého nákupu 
  

 
RM_M 40 
Plnění usnesení zastupitelstva města č. 590/12 ze dne 17.12.2003 - 
pohledávky a ostatní aktiva statutárního města Ostravy ke dni 
31.12.2013 
  
Usnesení číslo: 10326/RM1014/135 

(zn.předkl.) 
07 

  
k materiálu č. BJ1014 01769/14 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  zastupitelstvu města 

projednat stav pohledávek a ostatních aktiv statutárního města Ostravy ke dni 31.12.2013 dle 
důvodové zprávy předloženého materiálu 

  
2) ukládá 
  náměstkovi primátora Ing. Tomáši Petříkovi 

předložit zprávu dle bodu  1) tohoto usnesení k projednání zastupitelstvu města 
  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 25.06.2014
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  

 
RM_M 41 
Úpravy rozpočtu r. 2014 
  
Usnesení číslo: 10327/RM1014/135 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o poskytnutí 
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a) neinvestiční dotace městskému obvodu Petřkovice ve výši 300 tis.Kč na opravu splaškové a 
dešťové kanalizace u obytného domu č.p. 118 na ul. Hlučínská z výdajů investičního odboru 

b) neinvestiční dotace městskému obvodu Petřkovice ve výši 3 000 tis.Kč na opravu splaškové 
kanalizace mezi ul. U Sokolovny a kulturním domem z výdajů investičního odboru 

c) neinvestiční dotace městskému obvodu Martinov ve výši 666 tis.Kč na opravu cyklostezky 
(viz důvodová zpráva předloženého materiálu) z prostředků investičního odboru 

d) neinvestiční dotace městskému obvodu Svinov ve výši 27 tis.Kč na krytí výdajů spojených s 
úpravou dopravního značení cyklistických přejezdů z prostředků odboru dopravy 

e) investiční dotace městskému obvodu Krásné Pole ve výši 1 240 tis.Kč na výstavbu chodníku 
v rámci výstavby kanalizace, II. etapa, 1. a 2. část z prostředků investičního odboru 

f) investiční dotace městskému obvodu Radvanice a Bartovice ve výši 4 500 tis.Kč na druhou 
etapu rekonstrukce budovy MŠ v Ostravě-Bartovicích v ul. Za Ještěrkou z prostředků 
schválených pro městský obvod a z prostředků investičního odboru 

g) neinvestiční dotace městskému obvodu Nová Ves ve výši 200 tis.Kč na opravu chodníku na 
ul. U Hrůbků z výdajů investičního odboru  

  
2) schvaluje 
  

rozpočtová opatření, kterými se 

z v y š u j í 

- nedaňové příjmy 
na § 2221, pol. 2229, ORJ 100 o 7 300 tis.Kč (C.5.) 
(C.11.) na ORJ 120, § 6171, pol. 2324, org. 77000000, ÚZ 33100000 o 34 tis.Kč 
                                                                                                ÚZ 33500000 o 194 tis.Kč 
na § 2291, pol. 2111, ORJ 300 o 489 tis.Kč (C.7.) 

běžné výdaje 
(C.1.) na ORJ 270, § 5311, pol. 5363 o 1 tis.Kč 
                                 § 4349, pol. 5137, ÚZ 7401 o 6 tis.Kč 
na § 2321, pol. 5171, ORJ 230 o 3 400 tis.Kč (C.3.) 
(C.7.) na ORJ 135, § 6171, pol. 5011 o 365 tis.Kč 
                                                pol. 5031 o 91 tis.Kč 
                                                pol. 5032 o 33 tis.Kč 
(C.11.) na ORJ 135, § 6171, org. 77000000, ÚZ 33100000, pol. 5011 o 26 tis.Kč 
                                                                                                        pol. 5031 o 6 tis.Kč 
                                                                                                        pol. 5032 o 2 tis.Kč  
                                                                              ÚZ 33500000, pol. 5011 o 145 tis.Kč 
                                                                                                        pol. 5031 o 36 tis.Kč 
                                                                                                        pol. 5032 o 13 tis.Kč 
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na § 2141, pol. 5179, ORJ 221 o 300 tis.Kč (C.12.) 
na § 6409, pol. 5364, ÚZ 38588505, ORJ 120 o 30 tis.Kč (E.1.) 

- kapitálové výdaje 
na § 2212, pol. 6121, ORJ 230, org. 3106 o 20 000 tis.Kč (C.5.) 

- neinvestiční transfery 
na § 6399, pol. 5321, ORJ 120, ÚZ 93, org. 11 o 3 300 tis.Kč (C.2.) 
                                                       ÚZ 8113, org. 19 o 666 tis.Kč (C.4.) 
                                                       ÚZ 93, org. 22 o 27 tis.Kč (C.6.) 
                                                       ÚZ 8113, org. 14 o 200 tis.Kč (C.10.) 

- investiční transfery 
na § 6399, pol. 6341, ORJ 120, ÚZ 8113, org. 17 o 4 500 tis.Kč (C.9.) 
                                                                        org. 18 o 1 240 tis.Kč (C.8.)  

s n i ž u j í 

- běžné výdaje 
(C.1.) na ORJ 270, § 5311, pol. 5169 o 1 tis.Kč 
                                 § 4349, pol. 5139, ÚZ 7401 o 6 tis.Kč 
na § 2212, pol. 5171, ORJ 100 o 12 700 tis.Kč (C.5.) 
na § 2212, pol. 5169, ORJ 100 o 27 tis.Kč (C.6.) 
na § 2141, pol. 5139, ORJ 221 o 300 tis.Kč (C.12.) 

- kapitálové výdaje 
(C.2.) na ORJ 230, § 2321, pol. 6121, org. 7176 o 1 300 tis.Kč 
                                                                  org. 7208 o 2 000 tis.Kč  
na § 2310, pol. 6121, ORJ 230, org. 857 o 3 400 tis.Kč (C.3.) 
na § 2310, pol. 6121, ÚZ 8113, ORJ 230, org. 7262 o 666 tis.Kč (C.4.) 
(C.8., 9., 10.) na § 6399, pol. 6121, ÚZ 8113 o 3 090 tis.Kč 
                                                             ÚZ 8113, org. 17 o 2 850 tis.Kč  

s n i ž u j e rozpočtová rezerva na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 30 tis.Kč (E.1.) 

Městský obvod Petřkovice (C.2.) 
- zvýší přijaté neinvestiční transfery od obcí na pol. 4121, ÚZ 93 o 3 300 tis.Kč 
- zvýší běžné výdaje na akci “Odstranění havárie splaškové kanalizace mezi ul. U Sokolovny a 
kulturním domem” 
  na § 23xx, pol. 5171, ÚZ 93 o 3 000 tis.Kč 
- zvýší běžné výdaje na opravu splaškové a dešťové kanalizace u obytného domu č.p. 118 na 
ul. Hlučínská 
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  na § 23xx, pol. 5171, ÚZ 93 o 300 tis.Kč 

Městský obvod Martinov (C.4.) 
- zvýší přijaté neinvestiční transfery od obcí na pol. 4121, ÚZ 8113 o 666 tis.Kč 
- zvýší běžné výdaje na opravu cyklostezky na § 2219, pol. 5171, ÚZ 8113 o 666 tis.Kč 

Městský obvod Svinov (C.6.) 
- zvýší přijaté neinvestiční transfery od obcí na pol. 4121, ÚZ 93 o 27 tis.Kč 
- zvýší běžné výdaje na 5 cyklistických přejezdů na § 2219, pol. 5xxx, ÚZ 93 o 27 tis.Kč 

Městský obvod Krásné Pole (C.8.) 
- zvýší přijaté investiční transfery od obcí na pol. 4221, ÚZ 8113 o 1 240 tis.Kč 
- zvýší kapitálové výdaje na akci 3928 - výstavba chodníku na § 2219, pol. 6121, ÚZ 8113  
o 1 240 tis.Kč 

Městský obvod Radvanice a Bartovice (C.9.) 
- zvýší přijaté investiční transfery od obcí na pol. 4221, ÚZ 8113 o 4 500 tis.Kč 
- zvýší kapitálové výdaje na akci 6867 - rekonstrukce MŠ Za Ještěrkou 
  na § 3111, pol. 61xx, ÚZ 8113 o 4 500 tis.Kč 

Městský obvod Nová Ves (C.10.) 
- zvýší přijaté neinvestiční transfery od obcí na pol. 4121, ÚZ 8113 o 200 tis.Kč 
- zvýší běžné výdaje na opravu chodníku na ul. U Hrůbků na § 2219, pol. 5171, ÚZ 8113  
o 200 tis.Kč 

  
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 32 
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace pro Středisko 
volného času, Ostrava - Zábřeh, p.o. 
  
Usnesení číslo: 10328/RM1014/135 

(zn.předkl.) 
42 

  
k materiálu č. BJ1014 01763/14 
k usnesení č. 2520/ZM1014/32 
  
Rada města 
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1) doporučuje 
  zastupitelstvu města 

rozhodnout o schválení Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace z odvodů 
z loterií a jiných podobných her, ev. č. 1402/2014/SVŠ, uzavřené s organizací Středisko 
volného času, Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace, IČO: 75080516, dle přílohy č. 3 
předloženého materiálu 

  
2) doporučuje 
  zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 
- zvyšují investiční transfery 
na § 3421, pol. 6351, ORG 82, ORJ 161          o 350 tis. Kč 
- snižují ostatní neinvestiční výdaje 
na § 3299, pol. 5901, ÚZ 7110, ORJ 140          o 350 tis. Kč 

  
3) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
schválit úpravu závazného ukazatele pro Středisko volného času, Ostrava - Zábřeh, p.o.: 
- zvýšení investiční dotace o 350 tis. Kč 

  
4) ukládá 
  náměstkovi primátora Ing. Martinu Štěpánkovi, Ph.D. 

předložit návrh dle bodu 1) - 3) tohoto usnesení ke schválení zastupitelstvu města 
  
 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 25.06.2014
 vedoucí odboru sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit 
  

 
RM_M 34 
Návrh na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného movitého majetku 
statutárního města Ostravy, předaného k hospodaření právnické osobě 
Domov Slunečnice Ostrava, příspěvková organizace, Opavská 4472/76, 
Ostrava - Poruba, IČ 70631883 
  
Usnesení číslo: 10329/RM1014/135 

(zn.předkl.) 
41 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  s návrhem na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného movitého majetku statutárního města 

Ostravy, předaného k hospodaření právnické osobě Domov Slunečnice Ostrava, příspěvková 
organizace, se sídlem Opavská 4472/76, 708 00 Ostrava - Poruba, IČ 70631883 dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu 
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2) jmenuje 
  

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

předsedkyně : Alice Hušková - mzdová účetní 
členové:         Pavlína Czichonová - MTZ referent 
                      Miroslav Dítě - údržba 
                      Miroslav Rusek - údržba 
                      Jozefina Rucká - odbor majetkový magistrátu 

  
3) ukládá 
  předsedkyni komise vyhotovit protokol o provedení likvidace majetku dle 

přílohy č. 1 předloženého materiálu 
 

  
 Vyřizuje: Alice Hušková, T: 18.07.2014
 mzdová účetní 
  

 
RM_M 35 
Návrh na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného movitého majetku 
statutárního města Ostravy, předaného k hospodaření právnické osobě 
Domov Magnólie, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, Sirotčí 56, 
703 00 Ostrava-Vítkovice, IČ 70631859 
  
Usnesení číslo: 10330/RM1014/135 

(zn.předkl.) 
41 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  s návrhem na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného movitého majetku statutárního města 

Ostravy, předaného k hospodaření právnické osobě Domov Magnólie,Ostrava -
Vítkovice, příspěvková organizace, se sídlem Sirotčí 56, 703 00 Ostrava - Vítkovice, IČ 
70631859 v celkové pořizovací hodnotě 806 141,40 Kč dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

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

předsedkyně: Anna Veveričíková - mzdová účetní, personalista 
členové:        Simona Barčová - vedoucí ekonomického útvaru 
                     Jaroslav Nový - údržbář 
                     Jozefina Rucká - odbor majetkový MMO  

  
3) ukládá 
  předsedkyni komise vyhotovit protokol o provedení likvidace majetku dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 
  
 Vyřizuje: Anna Veveričíková, T: 18.07.2014
 mzdová účetní, personalista 
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RM_M 36 
Návrh na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného movitého majetku 
statutárního města Ostravy, předaného k hospodaření právnické osobě 
Domov Čujkovova, příspěvková organizace, Čujkovova 25, 700 30 
Ostrava-Zábřeh, IČ 70631875 
  
Usnesení číslo: 10331/RM1014/135 

(zn.předkl.) 
41 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  s návrhem na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného movitého majetku statutárního města 

Ostravy, předaného k hospodaření právnické osobě Domov Čujkovova, příspěvková 
organizace, se sídlem Čujkovova 25, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČ 70631875 v celkové 
pořizovací ceně 688 386,46 Kč dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

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

předsedkyně: Romana Klečková - provozní 
členové:        Pavlína Maturová - zásobovač MTZ 
                     Tomáš Širka - domovník 
                     Radmila Glosová - odbor majetkový magistrátu 

  
3) ukládá 
  předsedkyni komise vyhotovit protokol o provedení likvidace majetku dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 
  
 Vyřizuje: Romana Klečková, T: 18.07.2014
 provozní 
  

 
RM_M 46 
Návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové investiční dotace 
uzavřené se společností VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. (rozšíření účelu a 
navýšení dotace) 
  
Usnesení číslo: 10332/RM1014/135 

(zn.předkl.) 
45 

  
k materiálu č. BJ1014 01858/14 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
rozhodnout o zvýšení účelové investiční dotace společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., Ruská 
3077/135, 700 30  Ostrava-Zábřeh, IČO 25911368 na Provedení náhradní výsadby dřevin, 
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rekonstrukci střelnice, přeložky kabelů VN a NN a přípojku kabelů NN (smlouva ev. č. 
2166/2013/SVŠ) o 2 201 000,- Kč a o rozšíření účelu této dotace o Multimediální kostku vč. 
rekonstrukce osvětlení a systému videorozhodčího 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
rozhodnout o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě ev. č. 2166/2013/SVŠ o poskytnutí účelové 
investiční dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, 
a.s., dle bodu 1) tohoto usnesení a přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
3) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
schválit rozpočtové opatření, kterým se 
zvyšují nedaňové příjmy 
na § 3412, pol. 2229, ORG 4261, ORJ 161  o 2 201 tis. Kč 
zvyšují investiční transfery 
na § 3412, pol. 6313, ORG 4261, ORJ 161 o 2 201 tis. Kč 

  
4) ukládá 
  

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

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

 
RM_M 75 
Návrh na zvýšení účelové investiční dotace společnosti VÍTKOVICE 
ARÉNA, a.s., na spolufinancování investiční akce “Atletická hala 
Vítkovice” 
  
Usnesení číslo: 10333/RM1014/135 

(zn.předkl.) 
86 

  
k materiálu č. BJ1014 01838/14 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  zastupitelstvu města 

rozhodnout o zvýšení účelové investiční dotace obchodní společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, 
a.s., se sídlem Ruská 3077/135, Ostrava-Zábřeh, IČO 25911368 na spolufinancování investiční 
akce “Atletická hala Vítkovice”  o 100 000 000,- Kč na maximální výši 130 000 000,- Kč 
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2) doporučuje 
  zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření Dodatku č. 1 ke  smlouvě o poskytnutí účelové investiční dotace 
uzavřené mezi statutárním městem Ostrava a obchodní společností VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., 
dle bodu 1) tohoto usnesení a přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
3) doporučuje 
  zastupitelstvu města 

zrušit bod 4) svého usnesení č. 2514/ZM1014/32 ze dne 21.05.2014 
  
4) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
uložit odboru sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit nárokovat v kapitálovém 
rozpočtu na rok 2015 částku 130 000 000,- Kč na účel dle bodu 1)  tohoto usnesení 

  
5) ukládá 
  

náměstkovi primátora Ing. Martinovi Štěpánkovi, Ph.D. 
předložit návrh dle bodů 1) až 4) tohoto usnesení k rozhodnutí zastupitelstvu města   

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

 
RM_M 10 
Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvám o poskytnutí dotace v 
oblasti sociální péče a oblasti handicapovaní včetně dětí a mládeže 
  
Usnesení číslo: 10334/RM1014/135 

(zn.předkl.) 
86 

  
k materiálu č. BJ1014 01824/14 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
rozhodnout o rozšíření uznatelných nákladů spojených s realizací účelu dotace a o uzavření 
dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční účelové dotace 

- v oblasti sociální péče (ev.č. 0636/2014/SVŠ) s právnickou osobou Centrum sociálních 
služeb Ostrava, o.p.s., Jahnova 867/12, 709 00 Ostrava, IČO 28659392, dle přílohy č. 3 
předloženého materiálu 
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- v oblasti handicapovaní včetně dětí a mládeže (ev. č. 0187/2014/SVŠ) s právnickou osobou 
Ostravská organizace vozíčkářů o.s., Horymírova 3054/121, 700 30 Ostrava, IČO 66933579, 
dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  
2) ukládá 
  

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

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

 
RM_M 11 
Návrh na poskytnutí mimořádných účelových dotací v oblasti sociální 
péče z rozpočtu statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 10335/RM1014/135 

(zn.předkl.) 
86 

  
k materiálu č. BJ1014 01818/14 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
rozhodnout o poskytnutí mimořádných účelových dotací žadatelům: 

a) Svépomocná společnost Mlýnek, o. s. se sídlem Nádražní 365/196, 702 00 Moravská 
Ostrava, IČO 01821504, ve výši 103.000 Kč na dofinancování projektu “Svépomoc s 
pomocí” dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

b) Slezská diakonie, se sídlem Na Nivách 7, 737 01 Český Těšín, IČO 65468562, ve výši 
250.000 Kč na pořízení nezbytného vybavení pro Středisko DUHOVÝ DŮM Ostrava dle 
přílohy č. 2 předloženého materiálu 

c) Armáda spásy v ČR, se sídlem Petržílkova 2565/23, 158 00 Praha 5, IČO 40613411, ve výši
30.000 Kč na zajištění akcí k Mezinárodnímu dni za vymýcení chudoby dle přílohy č. 3 
předloženého materiálu 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření,  kterým se: 
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 - snižují běžné výdaje v ORJ 180 
na § 4351, pol. 5909, ÚZ 7301 o 103 tis. Kč 
- snižují 
neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím v ORJ 180 
§ 4357, pol. 5223, ÚZ 7314     o 250 tis. Kč 
§ 4359, pol. 5223                     o 30 tis. Kč 
 - zvyšují 
neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím v ORJ 180 
na § 4359, pol. 5222, ÚZ 7301 o 103 tis. Kč 
§ 4359, pol. 5222                      o 30 tis. Kč 
 - zvyšují 
investiční transfery neziskovým a podobným organizacím v ORJ 180 
§ 4357, pol. 6323, ÚZ 7314       o 250 tis. Kč 

  
3) doporučuje 
  

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

  
4) ukládá 
  

náměstkovi primátora Ing. Martinu Štěpánkovi, Ph.D. 
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí a schválení návrhy dle bodů 1), 2), 3) tohoto 
usnesení 

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

 
RM_M 12 
Návrh na poskytnutí neinvestiční účelové dotace organizaci MENS 
SANA, o.p.s., IČ 65469003, na úhradu výdajů spojených s vývojem a 
zpracováním projektových žádostí pro čerpání finanční podpory z OP 
LZZ 
  
Usnesení číslo: 10336/RM1014/135 

(zn.předkl.) 
86 

  
k materiálu č. BJ1014 01848/14 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
rozhodnout o poskytnutí neinvestiční účelové dotace organizaci MENS SANA, o.p.s., IČ: 
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65469003, se sídlem Ukrajinská 1533/13, Ostrava - Poruba, a to: 

- ve výši 40 000 Kč na úhradu výdajů spojených s vývojem a zpracováním projektové 
žádosti pro čerpání finanční podpory z OP LZZ pro projekt “Podpora zaměstnatelnosti osob s 
duševním onemocněním iniciací změny přístupu zaměstnavatelů” 

- ve výši 40 000 Kč na úhradu výdajů spojených s vývojem a zpracováním projektové žádosti 
pro čerpání finanční podpory z OP LZZ pro projekt “Pracovat je normální - i v případě osob s 
psychickým onemocněním” 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních 
účelových dotací dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
schválit rozpočtové opatření, kterým se: 

- s n i ž u j í 
  běžné výdaje ORJ 180 
  § 4349, pol. 5909, ÚZ 7603                    o                    80 tis. Kč 
- z v y š u j í 
  neinvestiční transfery v ORJ 180 
  § 4349, pol. 5221 ÚZ 7603                    o                    80 tis. Kč 

  
3) ukládá 
  

náměstkovi primátora Ing. Martinu Štěpánkovi, Ph.D. 
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrhy dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 25.06.2014
 vedoucí odboru sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit 
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RM_M 25 
Návrh na poskytnutí mimořádné účelové neinvestiční dotace z rozpočtu 
statutárního města Ostravy na projekt “Ostravské nábřeží žije - 
sportovní část!!!” 
  
Usnesení číslo: 10337/RM1014/135 

(zn.předkl.) 
86 

  
k materiálu č. BJ1014 01867/14 
k usnesení č. 2520/ZM1014/32 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
zrušit v bodě 1) svého usnesení  č. 2520/ZM1014/32 ze dne 21. 05. 2014 poskytnutí účelové 
neinvestiční dotace ve výši 300 tis. Kč fyzické osobě podnikající Martinu Kráčalíkovi, sídlem 
Josefa Brabce 37/2872, Ostrava-Moravská Ostrava, 702 00, IČO: 67346600 z důvodu 
uvedeného v příloze č. 2 předloženého materiálu 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
rozhodnout o poskytnutí mimořádné účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města 
Ostravy fyzické osobě podnikající Martinu Kráčalíkovi, sídlem Josefa Brabce 37/2872, 
Ostrava-Moravská Ostrava, 702 00, IČO: 67346600 ve výši 300 tis. Kč na náklady spojené s 
realizací projektu dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

  
3) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
rozhodnout o uzavření smlouvy o poskytnutí mimořádné účelové neinvestiční dotace mezi 
statutárním městem Ostrava a příjemcem této účelové neinvestiční dotace dle bodu 2) tohoto 
usnesení a dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
4) ukládá 
  

náměstkovi primátora Ing. Martinu Štěpánkovi, Ph.D. 
předložit návrh dle bodu 1) - 3)  tohoto usnesení k rozhodnutí a ke schválení zastupitelstvu 
města na jeho zasedání dne 25.06.2014 

  
 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 25.06.2014
 vedoucí odboru sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit 
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RM_M 43 
Návrh na poskytnutí účelové investiční dotace Národnímu divadlu 
moravskoslezskému, p.o., na pořízení pultu scénického osvětlení a 
kopírovacího stroje 
  
Usnesení číslo: 10338/RM1014/135 

(zn.předkl.) 
42 

  
k materiálu č. BJ1014 01857/14 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
rozhodnout o poskytnutí účelové investiční dotace Národnímu divadlu moravskoslezskému, 
příspěvkové organizaci, ul. Čs. legií č. 148/14, 701 04 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ: 
00100528, na pořízení pultu scénického osvětlení a kopírovacího stroje ve výši 1 186 tis. Kč 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
rozhodnout o uzavření smlouvy o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu statutárního 
města Ostravy mezi statutárním městem Ostrava a Národním divadlem moravskoslezským, 
příspěvkovou organizací, ul. Čs. legií č. 148/14, 701 04 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ: 
00100528, dle bodu 1) tohoto usnesení a dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
3) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
schválit rozpočtové opatření, kterým se 
- z v y š u j í 
investiční transfery na ORJ 160 
na § 3311, pol. 6351, org. 4234   o  1 186 tis. Kč 
- s n i ž u j e  
rozpočtová rezerva na ORJ 120 
na § 6409, pol. 5901                     o 1 186 tis. Kč   

  
4) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
schválit úpravu závazného ukazatele - zvýšení investiční dotace 
Národnímu divadlu moravskoslezskému, příspěvkové organizaci, ul. Čs. legií č. 148/14,  
701 04 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ: 00100528,  o  1 186 tis. Kč 
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5) ukládá 
  

náměstkyni primátora Ing. Simoně Piperkové 
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí body 1) a 2) tohoto usnesení  a ke schválení 
body 3) a 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 63 
Založení společnosti 
  
Usnesení číslo: 10339/RM1014/135 

(zn.předkl.) 
28 

  
k materiálu č. BJ1014 01815/14 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
rozhodnout o založení obchodní společnosti KULTURNÍ VIZE, s.r.o., jejímž jediným 
zakladatelem  a společníkem je statutární město Ostrava 

  
2) doporučuje 
  zastupitelstvu města 

schválit zakladatelskou listinu obchodní společnosti KULTURNÍ VIZE, s.r.o. dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu včetně 

a) peněžitého vkladu statutárního města Ostravy ve výši 10.000,-- Kč 

b) prvního jednatele: Ing. Šárka Slavíková, nar. 19.7.1974, trvale bytem Hornopolní 2833/53, 
702 00 Ostrava-Moravská Ostrava 

  
3) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
rozhodnout o záměru zrušení obchodní společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s. bez 
likvidace a o fúzi sloučením s nástupnickou společností, a to zakládanou obchodní společností 
KULTURNÍ VIZE, s.r.o. 
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4) ukládá 
  

náměstkyni primátora Ing. Simoně Piperkové a náměstkovi primátora Ing. Tomáši Petříkovi 
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodů 1) až 3) tohoto usnesení 

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

 
RM_M 65 
Návrh na poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Komorní 
scéně Aréna, p.o., na mimořádné odměny zaměstnancům 
  
Usnesení číslo: 10340/RM1014/135 

(zn.předkl.) 
42 

  
k materiálu č. BJ1014 01665/14 
  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Komorní scéně Aréna, příspěvkové 
organizaci, se sídlem 28. října 2, 701 85 Ostrava, IČO: 00845035, ve výši 100 tis. Kč na 
mimořádné odměny zaměstnancům 

  
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 100 tis. Kč 
- z v y š u j í 
neinvestiční příspěvky na ORJ 160 
na § 3311, pol. 5331, ÚZ 1355, org. 4251   o 100 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 
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Komorní scéně Aréna, příspěvkové organizaci, se sídlem 28. října 2, 701 85 Ostrava, IČO: 
00845035, o 100 tis. Kč 

  
5) ukládá 
  

náměstkyni primátora Ing. Simoně Piperkové 
předložit zastupitelstvu města ke schválení návrh dle bodu 4) tohoto usnesení 

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

 
RM_MZP 1 
Návrh na poskytnutí bezúročných zápůjček zaměstnancům dle Zásad 
pro použití prostředků sociálního fondu zaměstnanců statutárního 
města Ostravy zařazených do magistrátu a do organizačních složek 
zřízených městem 
  
Usnesení číslo: 10341/RM1014/135 

(zn.předkl.) 
36 

  
k materiálu č. BJ1014 01845/14 
  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  s návrhem uzavřít smlouvy o bezúročných zápůjčkách dle Zásad pro použití prostředků 

sociálního fondu zaměstnanců statutárního města Ostravy zařazených do magistrátu a 
organizačních složek zřízených městem, a to se zaměstnanci  uvedenými v příloze č. 
1 předloženého materiálu včetně vymezených účelů a výše zápůjček 

  
2) ukládá 
  primátorovi Ing. Petru Kajnarovi 

předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení k projednání a rozhodnutí zastupitelstvu města 
  
 Vyřizuje: Mgr. Aleš Novotný, T: 25.06.2014
 vedoucí odboru platového a personálního 
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RM_M 8 
Smlouva o výpůjčce 
  
Usnesení číslo: 10342/RM1014/135 

(zn.předkl.) 
26 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

na straně půjčitele o uzavření smlouvy o výpůjčce, jejímž předmětem je výpůjčka archiválií –
Skica kaple sv. Lukáše z roku 1881 (i. č. 303) a Kniha štolovních poplatků z let 1834–1851 (i. 
č. 180) –, s příspěvkovou organizací Ostravské muzeum, se sídlem Masarykovo náměstí 1, 728 
41 Ostrava 1 na dobu určitou od účinnosti smlouvy do 3.10.2014 dle přílohy č. 3 předloženého 
materiálu 

  
 

RM_M 9 
Smlouva o zabezpečení odborné praxe studentů vzdělávacích institucí 
  
Usnesení číslo: 10343/RM1014/135 

(zn.předkl.) 
36 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  o uzavření smlouvy o zabezpečení odborné praxe studentů vzdělávacích institucí mezi 

statutárním městem Ostrava a AHOL - Vyšší odbornou školou, obecně prospěšnou společností, 
se sídlem Petruškova 2780/4, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO 25355414, dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu 

  
 

RM_VZ 4 
Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na přemístění stávajících 
sedaček umístěných na ochozech fotbalového stadiónu Bazaly 
  
Usnesení číslo: 10344/RM1014/135 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  o zadání veřejné zakázky malého rozsahu firmě Antonín Češka, Sokolská třída 86/107, 702 00 

Ostrava - Moravská Ostrava, IČ:65526813 na realizaci přemístění stávajících sedaček a s tím 
souvisejících prací, umístěných na ochozech fotbalového stadiónu Bazaly na pozemku parcelní 
číslo 1706, k.ú. Slezská Ostrava dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  
2) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se 
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zvyšují běžné výdaje 
ORJ 136, § 3412, pol. 5169              o částku 249 tis. Kč 
snižuje rozpočtová rezerva 
ORJ 120, § 6409, pol. 5901              o částku 249 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 
  

 
RM_VZ 5 
Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na úpravu schodišťových 
ramen na stadiónu Bazaly 
  
Usnesení číslo: 10345/RM1014/135 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  o zadání veřejné zakázky malého rozsahu firmě Bytprům, výrobní družstvo v Ostravě, 

Výškovická 3052/38 Ostrava-Zábřeh, IČ:00031488 na realizaci úpravy schodišťových ramen v 
prostoru ochozů fotbalového stadiónu Bazaly na pozemku parc. číslo 1706, k.ú. Slezská 
Ostrava dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  
2) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se 

zvyšují kapitálové výdaje 
ORJ 136, §3412, pol. 6121          o částku 340 tis. Kč 
 snižuje rozpočtová rezerva 
ORJ 120, §6409, pol. 5901          o částku 340 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 
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