
Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

 

Strana 1/65 

Usnesení 
136. schůze rady města 
konané dne 24.06.2014 

čís. 10346/RM1014/136-10411/RM1014/136 

  
  
  
 

  
  
  
 

____________________________ 

Ing. Petr Kajnar 
primátor 
  
  
  
  
 

____________________________ 

Ing. Jiří Hrabina 
náměstek primátora 
  
  
  
  
 

  
 
 
  
  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

 

Strana 2/65 

Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 24.06.2014 
  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název zn.předkl. 

10346/RM1014/136 RM_M 0 Schválení programu 136. schůze rady města dne 
24.06.2014 

28 

10347/RM1014/136 RM_M 6 Návrh na připojení objektů na pult centralizované 
ochrany Městské policie Ostrava 

25 

10348/RM1014/136 RM_M 7 Návrh na prodej služebního psa 25 
10349/RM1014/136 RM_M 8 Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava za měsíc 

květen 2014 
25 

10350/RM1014/136 RM_M 41 Nákup 350 ks mobilních telefonů Samsung 25 
10351/RM1014/136 RM_M 42 Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty Ing. 

Martina Štěpánka, Ph.D., náměstka primátora, do 
SRN (Drážďany, Berlín) ve dnech 26.-30.06.2014 

01 

10352/RM1014/136 RM_M 43 Žádost o souhlas s užitím heraldického znaku města 
Ostravy na nástěnném plánu města Ostravy a okolí 

01 

10353/RM1014/136 RM_VZ 11 Veřejná zakázka “Cisternová automobilová 
stříkačka CAS 20” pro Hasičský záchranný sbor 
MSK, poř. č. 103/2014 a veřejná zakázka “CAS pro 
JSDH Pustkovec a Polanka” - 2 kusy, poř. 
č.145/2014 

01 

10354/RM1014/136 RM_M 10 Pověření paní Mgr. Hany Strádalové, členky 
zastupitelstva města, k přijetí projevu vůle, že 
snoubenci spolu vstupují do manželství u Úřadu 
městského obvodu Slezská Ostrava dne 2.8.2014 

28 

10355/RM1014/136 RM_M 40 Příprava projektu a podání žádosti o dotaci, spolu s 
uzavřením smlouvy o dílo pro projekt Vybavení 
křižovatky 4077 Martinovská - Provozní - 1. čs. 
armádního sboru SSZ 

38 

10356/RM1014/136 RM_M 49 Návrh na doplnění materiálu ZM č. 83 - Návrh na 
uzavření Investiční smlouvy a na záměr města 
prodat nemovitosti v k.ú. Mošnov, obec Mošnov 

08 

10357/RM1014/136 RM_M 47 Schválení Dodatků č. 2 ke smlouvám o dílo č. 
1248/2013/OER/LPO, 1233/2013/OER/LPO a 
1231/2013/OER/LPO k projektům “Izolační zeleň 
města Ostrava - projekt 01, 02 a 03” 

38 

10358/RM1014/136 RM_M 48 Schválení Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 
1246/2013/OER/LPO k projektu “Zelená osa 
Vítkovic” 

38 

10359/RM1014/136 RM_M 18 Poskytnutí finančních prostředků z Fondu životního 
prostředí města Ostravy městskému obvodu 
Moravská Ostrava a Přívoz 

31 

10360/RM1014/136 RM_VZ 7 Veřejná zakázka “Rozšíření diskového pole”, poř.č. 
072/2014 

83 

10361/RM1014/136 RM_M 11 Povolení výjimky ze stavební uzávěry SDD “Větrní 
šachtice(Š1)” pro stavbu “Příjezdové komunikace k 
rodinnému domu” v k.ú. Petřkovice u Ostravy 
 

37 
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10362/RM1014/136 RM_M 17 Návrh na uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo 
č. 2165/2013/OI/LPO ze dne 5.8.2013 na realizaci 
stavby “Regenerace bytového domu Štramberská 
29 a 29A” v Ostravě - Vítkovicích 

05 

10363/RM1014/136 RM_M 36 Návrh na uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo 
č. 2153/2013/OI/LPO ze dne 5.8.2013 na realizaci 
stavby “Regenerace bytových domů Sirotčí 41A a 
43A” v Ostravě - Vítkovicích 

05 

10364/RM1014/136 RM_M 37 Návrh na uzavření dodatku č.1 smlouvy o dílo č. 
0161/2014/OI/LPO na realizaci stavby” Org. 6041 
“Rekonstrukce domova pro seniory Kamenec I” 

05 

10365/RM1014/136 RM_M 44 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 
č. 1944/2012/OI/LPO na stavbu “VTP MFB III. a 
IV - AV technika” org. 8141 

05 

10366/RM1014/136 RM_VZ 2 Veřejná zakázka “Odstranění oplocení FNsP Ostr. - 
Zábřeh, ul. Syllabova a Thomayerova”, poř.č. 
118/2014 

05 

10367/RM1014/136 RM_VZ 3 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a 
uzavření smlouvy o dílo a smlouvy příkazní pro 
stavbu “Zvýšení protipovodňové ochrany města - 
ul. U Hrůbků” 

05 

10368/RM1014/136 RM_VZ 4 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a 
uzavření smlouvy o dílo na zpracování 
dokumentace pro provedení stavby “Severní dvůr 
budovy Nové radnice” 

05 

10369/RM1014/136 RM_VZ 5 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a 
uzavření smlouvy o dílo na zpracování 
dokumentace pro provedení stavby “Organizace 
parkování vozidel u ZOO Ostrava” 

05 

10370/RM1014/136 RM_VZ 6 Veřejná zakázka “Administrativní budova v ZOO - 
interiér”, poř.č. 143/2014 

05 

10371/RM1014/136 RM_VZ 8 Veřejná zakázka “Rekonstrukce kanalizace a 
vodovodu ul. Matiční a Hrabákova (PD+AD)”, poř. 
č. 117/2014 

05 

10372/RM1014/136 RM_VZ 9 Veřejná zakázka “Dopravní propojení Dolní oblasti 
Vítkovic s centrem Ostravy - IZ”, poř. č. 119/2014 

05 

10373/RM1014/136 RM_VZ 10 Zadání veřejné zakázky “Rekonstrukce VO oblast 
Starobní, Středulinského - U Nádraží”, poř. č. 
110/2014 

05 

10374/RM1014/136 RM_VZ 12 Veřejná zakázka “Rekonstrukce výměníkové 
stanice Nová radnice”, poř. č. 128/2014 

05 

10375/RM1014/136 RM_VZ 13 Veřejná zakázka “Safari v ZOO Ostrava - dopravní 
prostředky II”, poř. č. 139/2014 

05 

10376/RM1014/136 RM_M 50 Návrh na změnu usnesení rady města ze dne 
17.6.2014 - záměr města prodat nemovité věci v          
k. ú. Pustkovec, obec Ostrava v areálu VTP 
 
 

08 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

 

Strana 4/65 

10377/RM1014/136 RM_M 21 Návrh na souhlas se vstupem na pozemek ve 
vlastnictví statutárního města Ostravy za účelem 
realizace akce “Sanace širšího přístupového okolí 
NKP pro další zpřístupnění veřejnosti” pro Dolní 
oblast VÍTKOVICE, zájmové sdružení právnických 
osob 

08 

10378/RM1014/136 RM_M 22 Návrh na souhlas s umístěním plynovodní přípojky 
do pozemků ve vlastnictví SMO, návrh na uzavření 
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a 
návrh na uzavření nájemní smlouvy se společností 
Rezidence Ostrava s.r.o. 

08 

10379/RM1014/136 RM_M 23 Návrh na zrušení usnesení RM č. 9133/RM610/110 
pro nenaplnění tohoto usnesení, na uzavření 
dohody o zrušení smlouvy o zřízení věcného 
břemene a na zřízení služebnosti a uzavření 
smlouvy o zřízení služebnosti k pozemkům v k. ú. 
Hrušov, obec Ostrava s oprávněným: H-Zone, s.r.o. 

08 

10380/RM1014/136 RM_M 24 Návrh na uzavření dohody o zrušení smlouvy o 
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, 
souhlas s umístěním kanalizační přípojky, uzavření 
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a 
nájemní smlouvy se společností Rezidence Ostrava 
s.r.o. 

08 

10381/RM1014/136 RM_M 25 Návrh na zřízení věcného břemene - služebnosti a 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - 
služebnosti k pozemkům v k.ú. Hrabová, obec 
Ostrava ve vlastnictví statutárního města Ostravy 
pro oprávněného ČEZ Distribuce, a.s. 

08 

10382/RM1014/136 RM_M 26 Předchozí souhlas s uzavřením smlouvy o pachtu 
na část nemovitosti v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec 
Ostrava pro městský obvod Ostrava - Jih Předchozí 
souhlas s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o 
nájmu nebytových prostor pro městský obvod 
Moravská Ostrava a Přívoz 

08 

10383/RM1014/136 RM_M 27 Návrh na záměr města pronajmout část pozemku p. 
p. č. 885 v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava 

08 

10384/RM1014/136 RM_M 28 Návrh na uzavření nájemní smlouvy na část 
nemovitostí v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava 
se společností DRILILING TRADE, s.r.o. 

08 

10385/RM1014/136 RM_M 29 Návrh na uzavření pachtovní smlouvy a dodatku č. 
2 k podlicenční smlouvě (k.ú. Moravská Ostrava) 

08 

10386/RM1014/136 RM_M 30 Návrh na souhlas s užíváním prostor městským 
obvodem Moravská Ostrava a Přívoz, a návrh na 
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu 
nebytových prostor (k.ú. Moravská Ostrava) 

08 

10387/RM1014/136 RM_M 31 Návrh na záměr města vypůjčit nemovitosti v k.ú. 
Zábřeh-VŽ, obec Ostrava 
 

08 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

 

Strana 5/65 

10388/RM1014/136 RM_M 32 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce a návrh na 
záměr vypůjčit nemovitosti v k.ú. Slezská Ostrava, 
obec Ostrava 

08 

10389/RM1014/136 RM_M 33 Návrh na uzavření smluv o výpůjčce nemovitostí v 
k.ú. Nová Ves u Ostravy, Moravská Ostrava, návrh 
na uzavření nájemní smlouvy na pozemek v k.ú. 
Moravská Ostrava, obec Ostrava 

08 

10390/RM1014/136 RM_M 34 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce na 
nemovitosti v k.ú. Hrabová, obec Ostrava se 
Správou silnic Moravskoslezského kraje, 
příspěvkovou organizací Návrh na uzavření 
smlouvy o výpůjčce na nemovitosti v k.ú. Nová 
Ves u Ostravy, obec Ostrava se Správou silnic 
Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací 

08 

10391/RM1014/136 RM_M 35 Návrh na zrušení bodu 1) usnesení RM č. 
9489/RM1014/124 ze dne 18. 3. 2014 Návrh na 
záměr města pronajmout část nemovitosti v k.ú. 
Moravská Ostrava, obec Ostrava 

08 

10392/RM1014/136 RM_M 45 Výpověď pronájmu části pozemku v k.ú. Slezská 
Ostrava, obec Ostrava 

08 

10393/RM1014/136 RM_M 19 Předchozí souhlas k pronájmu nemovitostí v 
majetku města, svěřených městským obvodům a 
nabytí nemovitostí 

06 

10394/RM1014/136 RM_M 9 Dohoda o plné moci 07 
10395/RM1014/136 RM_M 13 Úprava závazného ukazatele 07 
10396/RM1014/136 RM_M 14 Úpravy rozpočtu r. 2014 07 
10397/RM1014/136 RM_M 38 Organizační zabezpečení hodnocení hospodaření 

SMO a orgánu města, Městské policie Ostrava, 
činnosti a hospodaření příspěvkových organizací 
zřízených SMO za I. pololetí 2014 

07 

10398/RM1014/136 RM_M 39 Úprava rozpočtu - dodatek 07 
10399/RM1014/136 RM_M 16 Projednání vybraných bodů valné hromady 

obchodní společnosti Ostrava 2011, s.r.o. 
88 

10400/RM1014/136 RM_M 12 Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do 
vlastnictví městských příspěvkových organizací z 
oblasti školství 

42 

10401/RM1014/136 RM_M 3 Návrh na odvolání Ing. Jiřího Drastíka z funkce 
ředitele Centra sociálních služeb Ostrava, 
příspěvková organizace, z důvodu zrušení 
organizace 

86 

10402/RM1014/136 RM_M 4 Dohoda o ukončení výkonu pěstounské péče v 
zařízení pro výkon pěstounské péče 

86 

10403/RM1014/136 RM_M 20 Návrh změny složení Řídícího výboru, pracovní 
skupiny Bydlení a sociální práce a pracovní 
skupiny Vzdělávání a zaměstnanost v rámci 
programu “Sociální inkluze Ostrava” 
 
 

86 
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10404/RM1014/136 RM_M 46 Návrh na uzavření Memoranda o spolupráci s 
Obchodní akademií a Vyšší odbornou školou 
sociální, příspěvkovou organizací v rámci 
programu “Sociální inkluze Ostrava” 

86 

10405/RM1014/136 RM_VZ 1 Veřejná zakázka “Realizace projektových aktivit 
orgánů sociálně-právní ochrany dětí Ostrava II”, 
poř. č. 138/2014 

86 

10406/RM1014/136 RM_M 2 Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do 
vlastnictví Městské nemocnice Ostrava, 
příspěvkové organizace 

40 

10407/RM1014/136 RM_MZP 1 Návrh organizačních změn v rámci Magistrátu 
města Ostravy 

35 

10408/RM1014/136 RM_M 15 Návrh na vyřazení neupotřebitelného majetku v 
užívání Magistrátu města Ostravy 

84 

10409/RM1014/136 RM_M 5 Návrh na souhlas s vydáním územního souhlasu ke 
stavbě „Ostrava Pneuservis, příp. NNk“ v k.ú. 
Radvanice, obec Ostrava, jako vlastníka sousední 
nemovitosti 

84 

10410/RM1014/136 RM_M 51 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce pozemků v 
k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, návrh na 
uzavření nájemní smlouvy částí pozemků v k. ú. 
Moravská Ostrava, obec Ostrava 

08 

10411/RM1014/136 RM_M 1 Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do 
vlastnictví Zoologické zahrady Ostrava, 
příspěvkové organizace, se sídlem Michálkovická 
197, 710 00 Slezská Ostrava, IČ 00373249 

80 
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RM_M 0 
Schválení programu 136. schůze rady města dne 24.06.2014 
  
Usnesení číslo: 10346/RM1014/136 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 
  
0) schvaluje 
   

program 136. schůze rady města dne 24. 06. 2014 
 

  
 

RM_M 6 
Návrh na připojení objektů na pult centralizované ochrany Městské 
policie Ostrava 
  
Usnesení číslo: 10347/RM1014/136 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

připojení objektu Vysoké školy Báňské - Technické univerzity Ostrava na ulici Studentská 
1770, Ostrava - Poruba, na pult centralizované ochrany Městské policie Ostrava 

  
2) doporučuje 
  

připojení objektu Vysoké školy Báňské - Technické univerzity Ostrava na ulici Studentská 
1770/1, Ostrava - Poruba, na pult centralizované ochrany Městské policie Ostrava 

  
 

RM_M 7 
Návrh na prodej služebního psa 
  
Usnesení číslo: 10348/RM1014/136 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o vyřazení a prodeji služebního psa plemene německý ovčák jménem Hannibal Duffmar, 
narozen 03.11.2005, za kupní cenu 200,00 Kč vč. DPH psovodu XXXXXXX 
XXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXX 
XXXXXXXXXX XXX XX a o uzavření kupní smlouvy dle přílohy č.2 předloženého 
materiálu  
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RM_M 8 
Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava za měsíc květen 2014 
  
Usnesení číslo: 10349/RM1014/136 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 
  
1) projednala 
   

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

  
 

RM_M 41 
Nákup 350 ks mobilních telefonů Samsung 
  
Usnesení číslo: 10350/RM1014/136 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

doporučeného vítězného kandidáta, vzešlého z elektronické aukce na nákup 350 ks mobilních 
telefonů Samsung, kterým je společnost Z+M Partner, spol. s r.o.se sídlem Vlachařská 
3261/17, 702 00 Ostrava, IČ 26843935 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 42 
Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty Ing. Martina Štěpánka, 
Ph.D., náměstka primátora, do SRN (Drážďany, Berlín) ve dnech 26.-
30.06.2014 
  
Usnesení číslo: 10351/RM1014/136 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

zahraniční pracovní cestu Ing. Martina Štěpánka, Ph.D., náměstka primátora, do SRN 
(Drážďany, Berlín) ve dnech 26.-30.06.2014 za účelem návštěvy partnerského města a 
pracovního jednání  

  
2) schvaluje 
  

úhradu finančních nákladů dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších 
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předpisů 

  
3) ukládá 
  

náměstkovi primátora Ing. Martinu Štěpánkovi, Ph.D.   
předložit radě města zprávu o výsledku zahraniční pracovní cesty dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Mgr. Michal Bayer, T: 22.07.2014
 zastupující vedoucí kanceláře primátora 
  

 
RM_M 43 
Žádost o souhlas s užitím heraldického znaku města Ostravy na 
nástěnném plánu města Ostravy a okolí 
  
Usnesení číslo: 10352/RM1014/136 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 
  
1) vydává 
   

souhlas s užitím heraldického znaku města Ostravy pro společnost P. F. art, spol. s r. o., 
Gromešova 769/4, 621 00  Brno, IČO 46905375, za účelem použití na nástěnném plánu města 
Ostravy a okolí 

  
 

RM_VZ 11 
Veřejná zakázka “Cisternová automobilová stříkačka CAS 20” pro 
Hasičský záchranný sbor MSK, poř. č. 103/2014 a veřejná zakázka “CAS 
pro JSDH Pustkovec a Polanka” - 2 kusy, poř. č.145/2014 
  
Usnesení číslo: 10353/RM1014/136 

(zn.předkl.) 
01 

  
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 dodání “Cisternové automobilové 
stříkačky CAS 20” pro Hasičský záchranný sbor MSK, poř. č. 103/2014, v rozsahu dle 
předloženého návrhu v příloze č. 1 předloženého materiálu 
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2) rozhodla 
  

vyzvat k podání nabídek dodavatele v otevřeném řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na dodání “Cisternových 
automobilových stříkaček pro jednotky sboru dobrovolných hasičů Pustkovec a Polanka” 
- 2 kusy, poř. č. 145/2014, v rozsahu dle předloženého návrhu v příloze č. 
2 předloženého materiálu 

3) rozhodla 
  

o předchozím souhlasu s činnostmi ČR - Hasičského záchranného sboru 
Moravskoslezského kraje dle odst. 5 článku 3 Příkazní smlouvy č. 1652/2003/OFR ze dne 
31.12.2003, ve znění dodatku č. 1, ev. č. 1652D1/2011/KP ze dne 8.7.2011, při zadání 
veřejných zakázek dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení 

4) jmenuje 
  

komisi pro otevírání obálek ve složení: 

členové 

1. Ing. Jan Bojko           - Hasičský záchranný sbor MSK 
2. Mgr. Ivana Drbohlavová - Hasičský záchranný sbor MSK 
3. Ing. Ivana Řeháčková    - Hasičský záchranný sbor MSK 

  

náhradníci 

1. Ing. Pavel Melecký      - Hasičský záchranný sbor MSK 
2. Ing. Jarmila Lokajová   - Hasičský záchranný sbor MSK 
3. Marie Regneri           - Hasičský záchranný sbor MSK 

  
5) jmenuje 
  

hodnotící komisi a komisi pro posouzení kvalifikace ve složení: 

členové 
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1. Ing. Jan Bojko           - Hasičský záchranný sbor MSK 
2. Ing. Radim Kuchař      - Hasičský záchranný sbor MSK 
3. Ing. Radek Zeman       - Hasičský záchranný sbor MSK 
4. Mgr. Ivana Drbohlavová - Hasičský záchranný sbor MSK 
5. Ing. Jiří Šnábl            - odbor kancelář primátora MMO 

náhradníci 

1. Ing. Pavel Melecký     - Hasičský záchranný sbor MSK 
2. Ing. Richard Franc      - Hasičský záchranný sbor MSK 
3. Ing. Martin Šurkovský  - Hasičský záchranný sbor MSK 
4. Ing. Ivana Řeháčková   - Hasičský záchranný sbor MSK 
5. Bc. Jiří Ryška           - odbor kancelář primátora MMO 

  
6) rozhodla 
  

na straně zmocnitele uzavřít dohodu o plné moci dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 
mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30  Ostrava, IČO 00845451, 
DIČ CZ00845451 a Českou republikou - Hasičským záchranným sborem 
Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, 700 30  Ostrava-Zábřeh, IČO 70884561, DIČ 
CZ70884561 k podpisu kupní smlouvy na nákup cisternové automobilové stříkačky pro 
HZS MSK za podmínky, že o uzavření smlouvy rozhodne rada města v rámci veřejné 
zakázky poř. č. 103/2014 pod názvem “Cisternová automobilová stříkačka CAS 20” pro 
HZS MSK 

  
7) rozhodla 
  

na straně zmocnitele uzavřít dohodu o plné moci dle přílohy č. 4 předloženého  materiálu 
mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30  Ostrava, IČO 00845451, 
DIČ CZ00845451 a Českou republikou - Hasičským záchranným sborem 
Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, 700 30  Ostrava-Zábřeh, IČO 70884561, DIČ 
CZ70884561 k podpisu kupní smlouvy na nákup 2 ks cisternových automobilových 
stříkaček pro jednotky sboru dobrovolných hasičů Pustkovec a Polanka za podmínky, že o 
uzavření smlouvy rozhodne rada města v rámci veřejné zakázky poř. č. 145/2014 pod 
názvem “CAS pro JSDH Pustkovec a Polanka” - 2 kusy 
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RM_M 10 
Pověření paní Mgr. Hany Strádalové, členky zastupitelstva města, k 
přijetí projevu vůle, že snoubenci spolu vstupují do manželství u Úřadu 
městského obvodu Slezská Ostrava dne 2.8.2014 
  
Usnesení číslo: 10354/RM1014/136 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 
  
1) pověřuje 
   

paní Mgr. Hanu Strádalovou, členku zastupitelstva města, k přijetí projevu vůle, že snoubenci 
spolu vstupují do manželství u Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava dne 2.8.2014 v 
souladu s ustanovením § 657 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve spojení s 
ustanovením § 11a odst. 1 písm. a) zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o 
změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
 

  
2) stanoví 
  

aby v souladu s ustanovením § 108 odst. (2) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, členka zastupitelstva města paní Mgr. Hana Strádalová, užila při 
občanském obřadu u Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava dne 2.8.2014 závěsný odznak 
se státním znakem České republiky 

  
 

RM_M 40 
Příprava projektu a podání žádosti o dotaci, spolu s uzavřením smlouvy 
o dílo pro projekt Vybavení křižovatky 4077 Martinovská - Provozní - 1. 
čs. armádního sboru SSZ 
  
Usnesení číslo: 10355/RM1014/136 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
   

přípravu projektu “Vybavení křižovatky č. 4077 Martinovská - Provozní - 1.čs. armádního 
sboru SSZ” v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti NUTS II 
Moravskoslezsko 2007 - 2013 

  
2) rozhodla 
   

o podání žádosti o dotaci na projekt “Vybavení křižovatky č. 4077 Martinovská - Provozní -
1.čs. armádního sboru SSZ” v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti 
NUTS II Moravskoslezsko 2007 - 2013 
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3) ukládá 
  

Magistrátu města Ostravy - odboru ekonomického rozvoje 
zajistit předložení žádosti o dotaci a všech jejich příloh pro projekt dle bodu 2) tohoto usnesení 
v souladu s podmínkami výzvy č. 12, oblasti podpory 1.3 Rozvoj dopravní obslužnosti, dílčí 
oblast podpory 1.3.1 Integrace veřejné dopravy a rozvoj její infrastruktury 

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

v případě úspěšnosti projektu dle bodu 2) tohoto usnesení financování projektu v celkové výši 
20 315 742,70 tis. Kč v roce 2015: 

na zajištění předfinancování projektu ve výši 20 315 742,70 tis. Kč v roce: 

přičemž v částce je obsaženo min. spolufinancování ve výši  3 047 364,40 tis. Kč dle přílohy č. 
5 předloženého materiálu 

  
5) ukládá 
  

Magistrátu města Ostravy - odboru investičnímu 
zajistit spolufinancování a předfinancování projektu uvedeného v bodě 1) tohoto usnesení v 
rámci specifikace nároků na rozpočet statutárního města Ostravy dle bodu 4) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Dalibor Kanclíř, T: 31.12.2015
 vedoucí odboru investičního 
  
6) rozhodla 
  

o uzavření smlouvy o dílo na zpracování žádosti o dotaci pro projekt “Vybavení křižovatky 
č.4077 Martinovská - Provozní - 1.čs. armádního sboru SSZ” firmou: 

HRAT, s.r.o. 
Družstevní 294, 739 61  Třinec 

IČO:  64087352 

za cenu nejvýše přípustnou 94 900,- bez DPH dle přílohy č.4 předloženého materiálu 

  
7) schvaluje 
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rozpočtové opatření, kterým se 

- s n i ž u j e  účelová rezerva ORJ 300 

§ 3636, pol. 5901, ÚZ 3636                                      o 115 tis. Kč 

- z v y š u j í  běžné výdaje ORJ 300 

§ 2212, pol. 5169, ÚZ 3636                                      o 115 tis. Kč 

  
8) ukládá 
  

vedoucímu odboru financí a rozpočtu 
realizovat rozpočtové opatření dle bodu 7) tohoto usnesení 

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

 
RM_M 49 
Návrh na doplnění materiálu ZM č. 83 - Návrh na uzavření Investiční 
smlouvy a na záměr města prodat nemovitosti v k.ú. Mošnov, obec 
Mošnov 
  
Usnesení číslo: 10356/RM1014/136 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1014 01877/14 
k usnesení č. 10243/RM1014/135 
k usnesení č. 2505/ZM1014/32 
  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem na záměr města prodat pozemky : 

parc. č  802/ 55 o výměře 122 132 m2, který vznikl sloučením  pozemků a jejich dílů: 

- 549    PK            1469 m2  díl a -  pův.kat.Sedlnice 
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- 561/1 d1 PK        5376 m2 díl b -  pův.kat.Sedlnice 

- 561/1 d2 PK        5671 m2 celá  -  pův.kat.Sedlnice 

- 561/2 PK            8586 m2 díl c  -  pův.kat.Sedlnice 

- 562 PK                 575 m2 celá -  pův.kat.Sedlnice 

- 563/1 PK            1553 m2 celá -  pův.kat.Sedlnice 

- 563/2 d1 PK           70 m2 celá -  pův.kat.Sedlnice 

- 563/2 d2 PK       1630 m2 celá -  pův.kat.Sedlnice  

- 563/3 d1 PK           20 m2 celá -  pův.kat.Sedlnice 

- 563/3 d2 PK         412 m2 celá -  pův.kat.Sedlnice 

- 797/2 GP          12781 m2 díl d 

- 797/3 GP                 5 m2 díl e 

- 797/4 GP             2574 m2 díl f 

- 797/6 d1 GP        3463 m2 díl g 

- 797/6 d2 GP        5757 m2 celá 

-  797/9 GP          23411 m2 díl h 

-  798/1 GP          16967 m2 díl i 

- 798/4 d1 GP       8258 m2 díl j 
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- 798/4 d2 GP         116 m2 díl k 

- 798/6 GP            9683 m2 díl l 

- 798/7 d1 GP       1066 m2 díl m 

- 798/7 d2 GP           12 m2 díl n 

-  801/2 GP            1801 m2 díl o 

-  801/4 GP            2534 m2 díl p 

-  801/5 GP            4163 m2 díl q 

-  801/6 GP            2749 m2 díl r 

- 1173 GP             1406 m2 díl s 

-  1275                     24 m2 díl t  

parc. č. 1274/6  o výměře 4 244 m2,  který vznikl sloučením pozemků a jejich dílů   

- 1274/1                3659 m2 díl u 

- 1276/2                  561 m2 díl v 

- 1333                       24 m2 díl w 

parc. č. 1332/13 o výměře 2 038 m2, který vznikl  oddělením z pozemku 

 - 574/4 PK - pův. kat. Sedlnice 

parc. č. 1290/7 o výměře 60 460 m2, který vznikl sloučením   pozemků a jejich dílů 
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- 575/1 PK          12027 m2 díl x  -  pův.kat.Sedlnice 

-  575/2 PK          13531 m2 celá  -  pův.kat.Sedlnice 

-  575/3 PK          11527 m2 celá  -  pův.kat.Sedlnice 

-  575/4 PK              597 m2 díl y  -  pův.kat.Sedlnice 

-  578 d2 PK          5572 m2 díl z  -  pův.kat.Sedlnice 

-  578 d3 PK        15661 m2 díl a1 -  pův.kat.Sedlnice 

- 595 d1 PK          1501 m2 díl b1 -  pův.kat.Sedlnice 

- 595 d2 PK              23 m2 díl c1 -  pův.kat.Sedlnice 

- 595 d3 PK              21 m2 díl d1-  pův.kat.Sedlnice 

vše k.ú. Mošnov, obec Mošnov, ve vlastnictví statutárního města Ostravy (Strategická 
průmyslová zóna Ostrava-Mošnov) 

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

  
2) mění 
   

své usnesení č. 10243/RM1014/135 ze dne 17. 6. 2014 tak, že se na konec textu vkládá tento 
text: “a s odůvodněním odchylky od ceny obvyklé uvedeným v důvodové zprávě” 
 

  
3) ukládá 
  

primátorovi  Ing. Petru Kajnarovi a 
náměstkovi primátora Ing. Jiřímu Hrabinovi 
upravit bod 1) návrhu usnesení materiálu ZM č. 83 - Návrh na uzavření Investiční smlouvy a 
na záměr města prodat nemovitosti v k.ú. Mošnov, obec Mošnov, dle bodu 2) tohoto usnesení 

a doplnit  návrh dle bodu 1)  tohoto usnesení  jako bod 2) návrhu usnesení materiálu ZM č. 83 -
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Návrh na uzavření Investiční smlouvy a návrh na záměr prodeje pozemků  - Strategická 
průmyslová zóna Ostrava-Mošnov   

a  předložit  k rozhodnutí zastupitelstvu města 

  
 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 25.06.2014
 vedoucí odboru majetkového 
  
 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, 
 vedoucí odboru legislativního a právního 
  
 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, 
 vedoucí odboru ekonomického rozvoje 
  

 
RM_M 47 
Schválení Dodatků č. 2 ke smlouvám o dílo č. 1248/2013/OER/LPO, 
1233/2013/OER/LPO a 1231/2013/OER/LPO k projektům “Izolační zeleň 
města Ostrava - projekt 01, 02 a 03” 
  
Usnesení číslo: 10357/RM1014/136 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 6682/RM1014/88 
k usnesení č. 6684/RM1014/88 
k usnesení č. 7681/RM1014/102 
k usnesení č. 6683/RM1014/88 
  
Rada města 
  
1) rozhodla 
   

o uzavření Dodatků č. 2 ke Smlouvám o dílo č. 1248/2013/OER/LPO, 1233/2013/OER/LPO a 
1231/2013/OER/LPO ze dne 12. 4. 2013 mezi statutárním městem Ostrava a společností AWT 
Rekultivace a.s., se sídlem: Dělnická 41/884, 735 64 Havířov - Prostřední Suchá, IČO: 
47676175 dle přílohy č. 1-3 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 48 
Schválení Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1246/2013/OER/LPO k 
projektu “Zelená osa Vítkovic” 
  
Usnesení číslo: 10358/RM1014/136 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 6685/RM1014/88 
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Rada města 
  
1) rozhodla 
   

o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1246/2013/OER/LPO ze dne 11. 4. 2013 mezi 
statutárním městem Ostrava a společností H-REKULTIVACE, a.s., se sídlem: Černovice 226, 
430 01, IČO: 25032739 dle přílohy 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 18 
Poskytnutí finančních prostředků z Fondu životního prostředí města 
Ostravy městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 
  
Usnesení číslo: 10359/RM1014/136 

(zn.předkl.) 
31 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
   

o poskytnutí finančních prostředků z Fondu životního prostředí města Ostravy ve výši 
445.500 Kč městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na realizaci projektu 
“Rekonstrukce skleníku, venkovní přírodovědné učebny a revitalizace zahradních ploch školy” 
v areálu Základní školy Ostrava, Zelená 42, příspěvková organizace dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu 

  
2) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se: 

u města Ostravy: 

- zvyšují neinvestiční transfery obcím 
§ 6399, pol. 5321, ORG 02, ÚZ 1030, ORJ 120...............o 446 tis. Kč 

- zvyšuje financování 
pol. 8115, ÚZ 1030, ORJ 120………………..….……….o 446 tis. Kč 

u městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz: 

- zvyšují přijaté neinvestiční transfery od obcí 
pol. 4121, ÚZ 1030..............................................................o 446 tis. Kč 

- zvyšují běžné výdaje 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

 

Strana 20/65 

§ 3xxx, pol. 5xxx, ÚZ 1030.................................................o 446 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 7 
Veřejná zakázka “Rozšíření diskového pole”, poř.č. 072/2014 
  
Usnesení číslo: 10360/RM1014/136 

(zn.předkl.) 
83 

  
k usnesení č. 9920/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 a uzavření smlouvy na rozšíření 
kapacity diskového pole NetApp FAS 3240, včetně provedení rekonfigurace diskového 
prostoru s migrací dat v rozsahu dle předloženého návrhu, s uchazečem, který předložil svou 
nabídku pod poř.č. 1: 

CDC Data s.r.o. 
se sídlem: Kaštanová 639/143, Horní Heršpice, 617 00 Brno 
IČ: 25344609 

za cenu nejvýše přípustnou 3.926.330,- Kč bez DPH 

  
 

RM_M 11 
Povolení výjimky ze stavební uzávěry SDD “Větrní šachtice(Š1)” pro 
stavbu “Příjezdové komunikace k rodinnému domu” v k.ú. Petřkovice u 
Ostravy 
  
Usnesení číslo: 10361/RM1014/136 

(zn.předkl.) 
37 
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Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o povolení výjimky ze stavební uzávěry vyhlášené územním rozhodnutím č. 15/2001 v 
bezpečnostním pásmu starého důlního díla - ”Větrní šachtice (Š1)” ze dne 5.2.2001 vydaným 
pod č.j. Správ/ÚSŘ/3743-79/99/Pa pro stavbu “Příjezdové komunikace k rodinnému domu” v 
k.ú. Petřkovice u Ostravy  dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 17 
Návrh na uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2165/2013/OI/LPO 
ze dne 5.8.2013 na realizaci stavby “Regenerace bytového domu 
Štramberská 29 a 29A” v Ostravě - Vítkovicích 
  
Usnesení číslo: 10362/RM1014/136 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2165/2013/OI/LPO ze dne 5.8.2013 mezi 
statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČ: 00845451 a společností 
MŽT Stavitelství, a.s., Suderova 2024/8, 709 00 Ostrava, IČ: 27762157, na realizaci stavby 
“Regenerace bytového domu Štramberská 29 a 29A” v Ostravě - Vítkovicích, kterým se 
upravuje předmět smlouvy a cena díla, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 36 
Návrh na uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2153/2013/OI/LPO 
ze dne 5.8.2013 na realizaci stavby “Regenerace bytových domů Sirotčí 
41A a 43A” v Ostravě - Vítkovicích 
  
Usnesení číslo: 10363/RM1014/136 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2153/2013/OI/LPO ze dne 5.8.2013 mezi 
statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 a 
společností MŽT Stavitelství, a.s., Suderova 2024/8, 709 00 Ostrava, IČO: 27762157, na 
realizaci stavby “Regenerace bytových domů Sirotčí 41A a 43A” v Ostravě - Vítkovicích, 
kterým se upravuje předmět smlouvy a cena díla, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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RM_M 37 
Návrh na uzavření dodatku č.1 smlouvy o dílo č. 0161/2014/OI/LPO na 
realizaci stavby”Org. 6041 “Rekonstrukce domova pro seniory 
Kamenec I” 
  
Usnesení číslo: 10364/RM1014/136 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření dodatku č.1  smlouvy č 0161/2014/OI/LPO na realizaci stavby Org. 6041 
“Rekonstrukce domova pro seniory Kamenec I”, mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo 
nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO 00845451 a společností OMLUX, spol s r.o., Fr. Stránecké 165/8, 
709 00 Ostrava, IČO 61944840, dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 44 
Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1944/2012/OI/LPO 
na stavbu “VTP MFB III. a IV - AV technika” org. 8141 
  
Usnesení číslo: 10365/RM1014/136 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. 1944/2012/OI/LPO ze dne 22.08.2012 na stavby 
“VTP MFB III. a IV - AV technika”, mezi objednatelem - statutárním městem Ostrava, 
Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO 00845451 a zhotovitelem: 

VDI Meta - výrobní družstvo invalidů, 1. máje 670/128, 703 00 Ostrava - Vítkovice 

IČO: 25861808 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_VZ 2 
Veřejná zakázka “Odstranění oplocení FNsP Ostr. - Zábřeh, ul. 
Syllabova a Thomayerova”, poř.č. 118/2014 
  
Usnesení číslo: 10366/RM1014/136 

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

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na odstranění komplexního 
oplocení bývalého areálu Fakultní nemocnice s poliklinikou, k.ú. Zábřeh - VŽ, obec Ostrava 
kromě menších dílčích částí, které zůstanou zachovány a sanovány s dodavatelem: 

STAV MORAVIA spol. s.r.o. 
Sídlo: Jirská 570/30, 702 00 Ostrava - Přívoz 
IČ: 47977655 

za cenu nejvýše přípustnou 2.609.241,- Kč bez DPH 

  
 

RM_VZ 3 
Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o 
dílo a smlouvy příkazní pro stavbu “Zvýšení protipovodňové ochrany 
města - ul. U Hrůbků” 
  
Usnesení číslo: 10367/RM1014/136 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo a smlouvy příkazní na 
vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby, prodloužení platnosti stavebních 
povolení a autorský dozor pro stavbu “Zvýšení protipovodňové ochrany města - ul. U Hrůbků”
se zhotovitelem, příkazníkem: 

Ing. Pavel Kurečka MOSTY s.r.o. 

Sídlo: U Studia 2654/33, 700 30 Ostrava-Zábřeh 

IČ: 27764613 

 za cenu nejvýše přípustnou 285 600,- Kč bez DPH + DPH v zákonné výši dle přílohy č.1 
předloženého materiálu 
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RM_VZ 4 
Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o 
dílo na zpracování dokumentace pro provedení stavby “Severní dvůr 
budovy Nové radnice” 
  
Usnesení číslo: 10368/RM1014/136 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo na 
zpracování dokumentace pro provedení stavby ”Severní dvůr budovy Nové radnice” mezi 
statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. č 8, 729 30 Ostrava, IČ: 00845451 
a zhotovitelem: 

Ing. arch. Václav Filandr, Opavská 6032, 708 00 Ostrava - Poruba 

IČ: 11192747 

dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

  
 

RM_VZ 5 
Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o 
dílo na zpracování dokumentace pro provedení stavby “Organizace 
parkování vozidel u ZOO Ostrava” 
  
Usnesení číslo: 10369/RM1014/136 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo na 
zpracování dokumentace pro provedení stavby ”Organizace parkování vozidel u ZOO Ostrava” 
mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. č 8, 729 30 Ostrava, IČ: 00845451 
a zhotovitelem: 

Ateliér IDEA, spol. s r.o., Strmá 12, 709 00 Ostrava - Mar.Hory 
IČ: 15502309 

dle přílohy č.1 předloženého materiálu 
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RM_VZ 6 
Veřejná zakázka “Administrativní budova v ZOO - interiér”, poř.č. 
143/2014 
  
Usnesení číslo: 10370/RM1014/136 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

vyzvat k podání nabídek dodavatele ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 38 zákona č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na dodání vybavení 
vnitřních prostor administrativní budovy v ZOO Ostrava, dále vybavení nových zpevněných 
ploch okolo budovy venkovním mobiliářem a technologického dovybavení objektu, v rozsahu 
dle předloženého návrhu 

  
2) jmenuje 
  

komisi pro otevírání obálek ve složení 

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

náhradníci: 
1. 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. Ing. František Kolařík                  - člen ZM 
3. Ing. Petr Čolas                              - ZOO Ostrava 
4. Ing. Dalibor Kanclíř                      - odbor investiční  
5. Mgr. Eva Balonová                       - odbor legislativní a právní 
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náhradníci: 
1. Ing. Dalibor Madej                      - náměstek primátora 
2. Ing. Břetislav Gibas                     - tajemník magistrátu 
3. Ing. Rudolf Mikulský                  - ZOO Ostrava 
4. Ing. Bohuslav Gembík                - odbor investiční 
5. Ing. Eva Seborská                       - odbor legislativní a právní 

  
4) ukládá 
  

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

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

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

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

 
RM_VZ 8 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce kanalizace a vodovodu ul. Matiční a 
Hrabákova (PD+AD)”, poř. č. 117/2014 
  
Usnesení číslo: 10371/RM1014/136 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo na vypracování projektové 
dokumentace pro stavební povolení s propracováním do úrovně dokumentace pro provádění 
stavby včetně výkonu autorského dozoru pro stavbu “Rekonstrukce kanalizace a vodovodu ul. 
Matiční a Hrabákova” v Ostravě-Moravské Ostravě, a to v rozsahu dle předloženého návrhu se 
společností: 

KONEKO, spol. s r.o.  
se sídlem: Výstavní čp. 2224, č. or. 8, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory 
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IČO: 00577758 

za cenu nejvýše přípustnou 384.700,- Kč bez DPH 

  
 

RM_VZ 9 
Veřejná zakázka “Dopravní propojení Dolní oblasti Vítkovic s centrem 
Ostravy - IZ”, poř. č. 119/2014 
  
Usnesení číslo: 10372/RM1014/136 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo na zpracování investičního 
záměru stavby “Dopravní propojení Dolní oblasti Vítkovic s centrem Ostravy”, a to v rozsahu 
dle předloženého návrhu usnesení se společností: 

SHB, akciová společnost 
se sídlem: Masná 1493/8, 702 00 Ostrava 
IČO: 25324365 

za cenu nejvýše přípustnou 798.000,- Kč bez DPH 

  
 

RM_VZ 10 
Zadání veřejné zakázky “Rekonstrukce VO oblast Starobní, 
Středulinského - U Nádraží”, poř. č. 110/2014 
  
Usnesení číslo: 10373/RM1014/136 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na realizaci stavby 
„Rekonstrukce VO oblast Starobní v úseku od ul. Středulinského po ul. U Nádraží Ostrava-
Vítkovice“ s dodavatelem: 

MORYS s.r.o. 
sídlo: ul. Rudé armády 247, 739 21 Paskov 
IČO: 42864771 
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za cenu nejvýše přípustnou 2.491.137,- Kč bez DPH 

  
 

RM_VZ 12 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce výměníkové stanice Nová radnice”, 
poř. č. 128/2014 
  
Usnesení číslo: 10374/RM1014/136 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se: 
- snižují kapitálové výdaje odboru investičního ORJ 230 
akce ORG 3098 Inteligentní dopravní systémy II. etapa 
na § 2229, pol. 6121, ÚZ 8113,                              o 856 tis. Kč 

- zvyšují kapitálové výdaje odboru investičního ORJ 230 
akce ORG 8180 Nová radnice rekonstrukce výměníkové stanice 
na § 6171, pol. 6121, ÚZ 8113                               o 856 tis. Kč 

  
2) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby “Nová 
radnice-předávací stanice-rekonstrukce” v Ostravě - Moravské Ostravě, a to v rozsahu dle 
předloženého návrhu se společností: 

Petr Svoboda - INSTAFLEX  
Vrchlického 1476/22, 736 01 Havířov - Podlesí  
IČO: 10034285 

za cenu nejvýše přípustnou 626.515,- Kč bez DPH 

  
3) ukládá 
 
 

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

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.06.2014
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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RM_VZ 13 
Veřejná zakázka “Safari v ZOO Ostrava - dopravní prostředky II”, poř. č. 
139/2014 
  
Usnesení číslo: 10375/RM1014/136 

(zn.předkl.) 
5 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

vyzvat k podání nabídek dodavatele v otevřeném řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na dodávku dopravních prostředků v rámci 
akce “Safari v ZOO Ostrava”, v rozsahu dle předloženého návrhu s úpravou  a za podmínky 
uvedené v předloženém návrhu 

  
2) jmenuje 
  

komisi pro otevírání obálek ve složení 

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

náhradníci: 
1. 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. František Kolařík     - člen ZM 
3. Ing. Petr Čolas                - ZOO Ostrava 
4. Mgr. Jiří Hudec               - odbor ekonomického rozvoje 
5. Ing. Dalibor Kanclíř         - odbor investiční 
6. Mgr. Eva Balonová          - odbor legislativní a právní 
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náhradníci: 
1. Ing. Dalibor Madej          - náměstek primátora 
2. Ing. Břetislav Gibas        - tajemník magistrátu 
3. Ing. Rudolf Mikulský      - ZOO Ostrava 
4. Ing. Jiří Cigánek             - odbor ekonomického rozvoje 
5. Ing. Bohuslav Gembík    - odbor investiční 
6. Ing. Eva Seborská          - odbor legislativní a právní 

  
4) schvaluje 
  

účast zástupce Úřadu regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko jako pozorovatele 
(bez práva hlasu) na jednání hodnotící komise a komise pro posouzení kvalifikace k veřejné 
zakázce “Safari v ZOO Ostrava - dopravní prostředky II” 

  
5) ukládá 
   

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

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

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

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

 
RM_M 50 
Návrh na změnu usnesení rady města ze dne 17.6.2014 - záměr města 
prodat nemovité věci v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava v areálu VTP 
  
Usnesení číslo: 10376/RM1014/136 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1014 01936/14 
k usnesení č. 10313/RM1014/135 
  
Rada města 
  
1) mění 
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své usnesení č. 10313/RM1014/135 ze dne 17.6.2014 bod 1) tak, že vypouští  níže uvedený 
text: 

”- pozemek parc. č. 4682/22 
- 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 
- 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 “ 

a nahrazuje jej novým textem: 

- pozemek parc. č. 4685/22 
- pozemek parc. č. 4684/1 
- pozemek parc. č. 4685/87 
- pozemek parc. č. 4685/89 
- pozemek parc. č. 4685/1 o výměře 9332 m2, který vznikne oddělením částí pozemků 
  parc. č. 4684/2 o výměře 161 m2, označené písmenem a 
  parc. č. 4685/1 o výměře 5388 m2, označené písmenem b 
  parc. č. 4685/57 o výměře 1 m2, označené písmenem g 
  parc. č. 4685/60 o výměře 129 m2, označené písmenem l 
  parc. č 4685/61 o výměře 236 m2, označené písmenem o 
  parc. č. 4685/63 o výměře 2981 m2, označené písmenem p 
  parc. č. 4685/65 o výměře 270 m2, označené písmenem s 
  parc. č. 4685/88 o výměře 166 m2, označené písmenem u 

- pozemek parc. č. 4685/97 o výměře 1769 m2, který vznikne oddělením částí pozemků 
  parc. č. 4685/1 o výměře 1502 m2, označené písmenem c 
  parc. č. 4685/63 o výměře 180 m2, označené písmenem v 
  parc. č. 4685/65 o výměře 87 m2, označené písmenem t 

- pozemek parc. č. 4685/98 o výměře 1142 m2, který vznikne oddělením částí pozemků 
  parc. č. 4685/24 o výměře 123 m2, označené písmenem e 
  parc. č. 4685/59 o výměře 117 m2, označené písmenem i 
  parc. č. 4685/61 o výměře 391 m2, označené písmenem n 
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  parc. č. 4685/63 o výměře 511 m2, označené písmenem q 

- pozemek parc. č. 4685/99 o výměře 138 m2, který vznikne oddělením částí pozemků 
  parc. č. 4685/24 o výměře 2 m2, označené písmenem f 
  parc. č. 4685/59 o výměře 136 m2, označené písmenem j 

- pozemek parc. č. 4685/59 o výměře 1606 m2, který vznikne oddělením částí pozemků 
  parc. č. 4685/24 o výměře 35 m2, označené písmenem d 
  parc. č. 4685/59 o výměře 1571 m2, označené písmenem h 

- pozemek parc. č. 4685/61 o výměře 947 m2, který vznikne oddělením částí pozemků 
  parc. č. 4685/59 o výměře 32 m2, označené písmenem k 
  parc. č. 4685/61 o výměře 576 m2, označené písmenem m 
  parc. č. 4685/63 o výměře 339 m2, označené písmenem r 

- pozemek parc. č. 4685/100 o výměře 56 m2, který vznikne oddělením části pozemku parc. č. 
4685/71 
- pozemek parc. č. 4685/101 o výměře 124 m2, který vznikne oddělením části pozemku parc. č. 
4685/72 

vše dle geometrického plánu č. 5594-92/2014; 

na pozemcích parc. č. 4685/81, 4685/79 a 4685/76 se nachází stavba parkoviště, která není ve 
vlastnictví města Ostravy 

  
 

RM_M 21 
Návrh na souhlas se vstupem na pozemek ve vlastnictví statutárního 
města Ostravy za účelem realizace akce “Sanace širšího přístupového 
okolí NKP pro další zpřístupnění veřejnosti” pro Dolní oblast 
VÍTKOVICE, zájmové sdružení právnických osob 
  
Usnesení číslo: 10377/RM1014/136 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

se vstupem na pozemek ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 3220/37 - ostatní plocha, jiná plocha, 
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v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

za účelem provedení sanačních prací v rámci realizace akce ”Sanace širšího přístupového okolí 
NKP pro další zpřístupnění veřejnosti” pro: 

Dolní oblast VÍTKOVICE, zájmové sdružení právnických osob 
se sídlem Ruská 2887/101, 706 02 Ostrava - Vítkovice  
IČO 751 25 285  

  
 

RM_M 22 
Návrh na souhlas s umístěním plynovodní přípojky do pozemků ve 
vlastnictví SMO, návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o 
zřízení služebnosti a návrh na uzavření nájemní smlouvy se společností 
Rezidence Ostrava s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 10378/RM1014/136 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s umístěním plynovodní přípojky do částí pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

p.p.č. 458/48 - ostatní plocha, manipulační plocha, 
p.p.č. 458/49 - ostatní plocha, manipulační plocha, 
v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava, pro: 

Rezidence Ostrava s.r.o. 
se sídlem Ostrava, Poděbradova 2017/61, PSČ 702 00 
IČO: 278 36 916 

v rámci stavby “Přípojka plynu pro objekt na p.č. 545, ul. Orlovská k.ú. 714 691 Heřmanice, 
Ostrava” 

  
2) rozhodla 
  

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

p.p.č. 458/48 - ostatní plocha, manipulační plocha, 
p.p.č. 458/49 - ostatní plocha, manipulační plocha, 
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v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava, 

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

Rezidence Ostrava s.r.o. 
se sídlem Ostrava, Poděbradova 2017/61, PSČ 702 00 
IČO: 278 36 916 

za účelem zřízení a provozování plynovodní přípojky, na dobu neurčitou, za jednorázovou 
úplatu ve výši 200,- Kč + DPH v zákonné výši za každý i započatý metr délky plynovodní 
přípojky, nejméně však 1.500,- Kč + DPH v zákonné výši, a to dle zásad schválených RM 
usnesením č. 5309/RM1014/68 ze dne 4.9.2012 

  
3) rozhodla 
  

na straně pronajímatele uzavřít  
nájemní smlouvu na část pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostravy v k.ú. Heřmanice, 
obec Ostrava, a to: 

- část pozemku p.p.č. 458/48, ost. plocha - manipulační plocha o výměře 116 m2 
- část pozemku p.p.č. 458/49, ost. plocha - manipulační plocha o výměře 184 m2 
na dobu určitou 30 dnů ode dne účinnosti smlouvy, za nájemné ve výši 110,- Kč/m2/rok, tj. 
33.000,- Kč/ročně, tj. 2.712,- Kč (částka rovnající se nájemnému za 30 dnů), za účelem 
umístění novostavby samostatné zemní STL plynovodní přípojky pro objekt bývalého 
ambulatoria Dolu Heřmanice v rámci realizace stavby “Přípojka plynu pro objekt na p.č. 545, 
ul. Orlovská v k.ú. Heřmanice, Ostrava”, 
dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 23 
Návrh na zrušení usnesení RM č. 9133/RM610/110 pro nenaplnění 
tohoto usnesení,na uzavření dohody o zrušení smlouvy o zřízení 
věcného břemene a na zřízení služebnosti a uzavření smlouvy o zřízení 
služebnosti k pozemkům v k. ú. Hrušov, obec Ostrava s oprávněným: 
H-Zone, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 10379/RM1014/136 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) ruší 
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své usnesení č.9133/RM610/110  ze dne 3.11.2009 pro nenaplnění tohoto usnesení z důvodu 
neuzavření dohody o zrušení smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvy o zřízení věcného 
břemene ze strany investora a oprávněného    
 

  
2) rozhodla 
  

uzavřít dle přílohy č. 4 předloženého materiálu Dohodu o zrušení smlouvy o zřízení věcného 
břemene ev. č. 1262/2009/MJ  ze dne 30.3.2009 s oprávněným: 
H-Zone, s.r.o. 
Ostrava-Moravská Ostrava, Brandlova 1267/6, PSČ 702 00 
IČO:  274 11 842 
a  
investorem stavby: 
Ředitelství silnic a dálnic ČR  
Praha 4, Na Pankráci 546/56, PSČ 140 00 
IČO: 659 93 390 

  
3) rozhodla 
  

na straně vlastníka níže uvedených pozemků  zřídit služebnost a uzavřít smlouvu o zřízení 
služebnosti  - dle přílohy č. 5 předloženého materiálu k pozemkům ve vlastnictví statutárního 
města Ostravy: 

parc.č. 1893        - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc.č. 2064/18    - ostatní plocha, jiná plocha, 
parc.č. 2073/7      - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc.č. 2073/13    - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
k.ú. Hrušov, obec Ostrava, s oprávněným 

H-Zone, s.r.o.  
Ostrava-Moravská Ostrava, Brandlova 1267/6, PSČ 702 00 
IČO: 274 11 842   
a 
investorem 
Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Praha 4, Na Pankráci  546/56, PSČ 140 00 
IČ:659 93 390 

za účelem umístění a provozování kanalizace DN 1000 v rozsahu daném geometrickým 
plánem č. 1131-301-66/2009 ze dne 8.6.2009, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu  ve 
výši 9.010,- Kč včetně 21% DPH, stanovenou dle znaleckého posudku 
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RM_M 24 
Návrh na uzavření dohody o zrušení smlouvy o budoucí smlouvě o 
zřízení věcného břemene, souhlas s umístěním kanalizační přípojky, 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a nájemní 
smlouvy se společností Rezidence Ostrava s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 10380/RM1014/136 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

uzavřít Dohodu o zrušení smlouvy o zřízení věcného břemene ev. č. 1603/2010/MJ ze dne 
20.5.2010, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s: 

Rezidence Ostrava s.r.o. 
se sídlem Ostrava, Poděbradova 2017/61, PSČ 702 00 
IČO 278 36 916 

  
2) souhlasí 
  

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

p. p. č. 458/49 – ostatní plocha, manipulační plocha 
v k. ú. Heřmanice, obec Ostrava, 

pro investora: 

Rezidence Ostrava s.r.o. 
se sídlem Ostrava, Poděbradova 2017/61, PSČ 702 00 
IČO 278 36 916, 

v rámci stavby “Kanalizační přípojka pro dům s pečovatelskou službou k. ú. Heřmanice, ul. 
Orlovská parc. č. st. 545” 

  
3) rozhodla 
  

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

p. p. č. 458/49 – ostatní plocha, manipulační plocha 
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v k. ú. Heřmanice, obec Ostrava, 

budoucí služebnost je vyznačena pro účely smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti v 
situačním snímku a po dokončení stavby “Kanalizační přípojka pro dům s pečovatelskou 
službou k. ú. Heřmanice, ul. Orlovská parc. č. st. 545“, bude ve smlouvě o zřízení služebnosti 
vymezen její rozsah geometrickým plánem, s budoucím oprávněným: 

Rezidence Ostrava s.r.o. 
se sídlem Ostrava, Poděbradova 2017/61, PSČ 702 00 
IČO 278 36 916, 

za účelem zřízení, provozování a údržby kanalizační přípojky v uvedeném pozemku na dobu 
neurčitou za dohodnutou jednorázovou úplatu ve výši 200,-Kč za každý i započatý metr délky 
kanalizační přípojky + DPH v zákonné výši, nejméně však 1.500,- Kč + DPH v zákonné výši, 

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

  
4) rozhodla 
  

na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu k části pozemku p. p. č. 458/49 - ostatní 
plocha, manipulační plocha o výměře 6 m2 v k. ú. Heřmanice, obec Ostrava 

se společností Rezidence Ostrava s. r. o., se sídlem Ostrava, Poděbradova 2017/61, PSČ           
702 00, IČO 278 36 916 

za nájemné ve výši 90,- Kč/m2/rok, tj. celkem za dobu nájmu 44,- Kč 

na dobu určitou, ode dne účinnosti nájemní smlouvy, na 30 dní 
dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 25 
Návrh na zřízení věcného břemene - služebnosti a uzavření smlouvy o 
zřízení věcného břemene - služebnosti k pozemkům v k.ú. Hrabová, 
obec Ostrava ve vlastnictví statutárního města Ostravy pro 
oprávněného ČEZ Distribuce, a.s. 
  
Usnesení číslo: 10381/RM1014/136 

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

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

parc.č. 1895/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc.č. 1899/42 - orná půda, 
parc.č. 1902/2 - trvalý travní porost 
v k.ú. Hrabová, obec Ostrava, s oprávněným: 

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

za účelem zřízení a provozování podzemní elektrické přípojky 2x NN 0,4 kV v rozsahu daném 
geometrickým plánem č. 2648-52/2013 ze dne 17.2.2014, na dobu časově neomezenou, za 
jednorázovou úplatu v celkové výši 42.108,- Kč včetně 21% DPH 

  
 

RM_M 26 
Předchozí souhlas s uzavřením smlouvy o pachtu na část nemovitosti v 
k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava pro městský obvod Ostrava - Jih 
Předchozí souhlas s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu 
nebytových prostor pro městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 
  
Usnesení číslo: 10382/RM1014/136 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) vydává 
   

pro statutární město Ostrava - Městský obvod Ostrava - Jih, se sídlem ul. Horní 791/3, 700 30 
Ostrava - Hrabůvka 
předchozí souhlas s uzavřením smlouvy o pachtu na část pozemku p.p.č. 458/12, zahrada o 
výměře 63 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava (ul. U Hřiště x ul. Krokova), ve 
vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený Městskému obvodu Ostrava - Jih 
s 
Ing. VXXXXXX XXXXXX, rok narození XXX2 
ul. XXXXXXX XXXXXXX 
700 30 Ostrava 
za účelem užívání části pozemku jako zahrada, 
na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou, 
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v souladu s čl. 7, odst. (8) písm. c) bod 2 Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města 
Ostravy, úplné znění 
 

  
2) vydává 
   

pro statutární město Ostrava - Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 
předchozí souhlas s uzavřením dodatku č.2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. NP-
OBH-2010-005 ze dne 15.2. 2010 na jednotku č. 3060/904 o výměře 63,68 m2 v prvním 
nadzemním podlaží bytového domu č.p. 3059, 3060, ul. 30. dubna, stojící na pozemku parc.č. 
1275/1, zast. plocha a nádvoří v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 
se společností 
OLYMPOS s.r.o. 
Ostrava - Moravská Ostrava, Nádražní 1009/133, PSČ 702 00 
IČO: 286 46 835  
kterým se prodlouží doba nájmu z doby určité do 14. 2. 2015 na dobu určitou do 31. 12. 2020,  
v souladu s článkem 7. odst. (8) písm. c, bod 4 Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut 
města Ostravy, úplné znění 

  
 

RM_M 27 
Návrh na záměr města pronajmout část pozemku p. p. č. 885 v k. ú. 
Hrabůvka, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 10383/RM1014/136 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o záměru města pronajmout část pozemku p. p. č. 885 - ostatní plocha, ostatní komunikace o 
výměře 33,45 m2 v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava, dle zákresu ve snímku, který je součástí 
přílohy č. 1 předloženého materiálu a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  
 

RM_M 28 
Návrh na uzavření nájemní smlouvy na část nemovitostí v k.ú. Zábřeh 
nad Odrou, obec Ostrava se společností DRILILING TRADE, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 10384/RM1014/136 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
   

na straně pronajímatele 
uzavřít nájemní smlouvu na část nemovitostí ve vlastnictví statutárního města Ostravy, a to: 
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- část pozemku p.p.č. 405/1, zast. plocha a nádvoří, zbořeniště o výměře 225 m2 
- část pozemku p.p.č. 354/19, ost. plocha - jiná plocha o výměře 83 m2 
- část pozemku p.p.č. 354/31, ost. plocha - jiná plocha o výměře 81 m2 
vše v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava (ul. Mařátkova x ul. Klostermannova), 
za účelem umístění drenážní rýhy na části pozemku p.č.st. 405/1, zast. plocha a nádvoří, 
zbořeniště a využití části pozemku p.p.č. 354/19 a p.p.č. 354/31 jako přístupová cesta pro 
příjezd mechanizace na staveniště v rámci realizace drenážního odplyňovacího systému 
“Duhový dům” pro projekt 35/AKT “Komplexní řešení problematiky metanu ve vazbě na stará 
důlní díla”, na dobu určitou 30 dnů ode dne účinnosti této smlouvy, za nájemné ve výši 110,-
Kč/m2/rok, tj. 42.790,- Kč/rok, tj. 3.517,- Kč (částka rovnající se nájemnému za 30 dnů), 
dle přílohy č. 4 předloženého materiálu  

  
 

RM_M 29 
Návrh na uzavření pachtovní smlouvy a dodatku č. 2 k podlicenční 
smlouvě (k.ú. Moravská Ostrava) 
  
Usnesení číslo: 10385/RM1014/136 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

na straně propachtovatele uzavřít pachtovní smlouvu se společností 
Ostravské výstavy, a.s., 
se sídlem: Černá louka 3235, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 25399471, 
jejímž předmětem je pacht nemovitostí v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy, a to, 
budovy č.p. 3260 na pozemek parc.č. 213/19, ost. plocha, zast. plocha a nádvoří, ve vlastnictví 
jiného vlastníka 
pozemku parc.č. 213/16 ost. plocha, jiná plocha 
pozemku parc.č. 213/1 ost. plocha , jiná plocha 
a dále 
vodovodního řádu DN 100 (v délce 156 m) na pozemku parc.č. 213/1 
kanalizační přípojky DN 200 (v délce 120 m) na pozemku parc.č. 213/1 
lapače tuku (podzemní, o objemu 2,5 m3) na pozemku parc.č. 213/1 
domácího regulátoru (1 ks) sítě místní plynovodní přípojky na pozemku parc.č. 213/1 
plotu ze strojového pletiva na ocelových sloupcích do betonových  patek (oplocení) o délce 
334 m a výšce 2 m včetně čtyř kusů ocelových vrat  s výplní z drátěného pletiva včetně 
sloupků na pozemku parc.č. 213/1 
a věci movitých včetně modelů významných evropských měst uvedených v příloze č. 1 
smlouvy a architektonických modelů historických sedmi divů světa uvedených v příloze č. 2 
smlouvy, 
za účelem užívání a požívání předmětu pachtu v souladu s předmětem podnikání pachtýře, k 
provozování: 
- zábavného miniměstečka „MINIUNI“ s originálními zmenšeninami významných staveb 
evropských měst, domů, urbanistických celků, 
- správní budovy č.p. 3260 s restaurací a komplex zábavného parku (kolotoče, houpačky, 
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průlezky, apod.) 
a zajišťování provozu a běžné údržby celého areálu MINIUNI, 
na dobu určitou od 1.8.2014 do 31.12.2018, za pachtovné ve výši 114.331,- Kč/ročně + DPH v 
zákonné výši za věci movité, tj. 
za nemovitosti ve výši 108.737,- Kč/ročně a za věci movité ve výši 5.594,- Kč/ročně, 
dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
   

na straně poskytovatele uzavřít dodatek č. 2 k “Podlicenční smlouvě” ev.č. 1598/2005/MJ ze 
dne 15.9.2005, ve znění dodatku č. 1, se společností 
Ostravské výstavy, a.s., 
se sídlem: Černá louka 3235, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 25399471, 
kterým se upravuje časový rozsah podlicence, 
dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 
 

  
 

RM_M 30 
Návrh na souhlas s užíváním prostor městským obvodem Moravská 
Ostrava a Přívoz, a návrh na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu 
nebytových prostor (k.ú. Moravská Ostrava) 
  
Usnesení číslo: 10386/RM1014/136 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

 s tím, aby městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz užíval v souladu s odst. 2 čl. 9 obecně 
závazné vyhlášky města Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy,  
a)  část budovy bez č.p., která je součástí pozemku parc.č. 1013/98 v k.ú. 
Moravská Ostrava, obec Ostrava (ul. 
     Ostrčilova), včetně Diessel agregátu, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
b)  hradil 
     statutárnímu městu Ostrava náklady spojené s užíváním této části budovy, a to tepelné 
energie pro vytápění ve 
     výši 7,42 % z celkové vytápěné plochy o výměře 328,89 m2 
c)  prováděl běžnou údržbu a drobné opravy v předmětné části prostoru. Podle věcného 
vymezení se za běžnou 
     údržbu považují tyto opravy a výměny: 
     - opravy jednotlivých vrchních částí podlah, opravy podlahových krytin a výměny prahů a 
lišt, 
     - opravy jednotlivých částí oken a dveří a jejich součástí a výměny zámků, kování, klik, 
rolet a žaluzií, 
     - výměny elektrických koncových zařízení a rozvodných zařízení, zejména vypínačů, 
zásuvek, jističů, zvonků, 
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       domácích telefonů, zásuvek, rozvodů datových sítí, signálů analogového i digitálního
televizního vysílání a 
        výměny zdrojů světla v osvětlovacích tělesech, 
     - opravy uzavíracích armatur na rozvodech vody, výměny sifonů a lapačů tuku. 
     Za drobné opravy se dále považují opravy vodovodních výtoků, zápachových uzávěrek, 
odsavačů par, digestoří, 
     mísicích baterií, sprch, ohřívačů vody, bidetů, umyvadel, van, výlevek, dřezů, splachovačů, 
kuchyňských 
     sporáků, pečicích trub, vařičů, infrazářičů, kuchyňských linek, vestavěných a přistavěných 
skříní. U zařízení 
     pro vytápění se za drobné opravy považují opravy kamen na tuhá paliva, plyn a elektřinu, 
kotlů etážového 
     topení na pevná, kapalná a plynná paliva, včetně uzavíracích a regulačních armatur a 
ovládacích 
     termostatů etážového topení; nepovažují se však za ně opravy radiátorů a rozvodů 
ústředního vytápění. 
     Za drobné opravy se považují rovněž výměny drobných součástí předmětů výše uvedených. 
     Dále je povinen hradit náklady na další jednotlivé opravy předmětné části prostoru do 
částky 10.000,- Kč (bez 
     DPH). 
d)  dodržoval veškeré právní předpisy k zajištění bezpečnosti práce a požární ochrany s tím, že 
odpovídá za 
     případné porušení těchto povinností a sjednání nápravy. 

  
2) rozhodla 
   

na straně pronajímatele uzavřít dodatek č. 2 ke “Smlouvě o nájmu nebytových prostor” ev.č. 
1547/2005/MJ ze dne 26.8.2005, ve znění “Dodatku č. 1” ze dne 30.9.2009, jejímž předmětem 
je pronájem prostor v budově bez č.p., která je součástí pozemku parc.č. 1013/55 v k.ú. 
Moravská Ostrava., obec Ostrava, se společností 
1 st International School of Ostrava - základní škola a gymnázium, s.r.o., 
se sídlem: Ostrava-Moravská Ostrava, Gregorova 2582/3, PSČ 702 00, IČO: 268 44 401, 
kterým se upravují procentuální hodnoty nákladů na služby s nájmem spojené, práva a 
povinnosti nájemce i pronajímatele a doplňují se závěrečná ustanovení 
dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 
 

  
 

RM_M 31 
Návrh na záměr města vypůjčit nemovitosti v k.ú. Zábřeh-VŽ, obec 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 10387/RM1014/136 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
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  o záměru města vypůjčit nemovitosti v k.ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, a to: 
pozemek p.č.st. 1859, jehož součástí je budova bez č.p. 
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 
 

  
 

RM_M 32 
Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce a návrh na záměr vypůjčit 
nemovitosti v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 10388/RM1014/136 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

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

za účelem umístění stavby “Silnice III/4721 ul. Michálkovická, okružní křižovatka s ul. 
Hladnovskou a Keltičkovou”, 
na dobu určitou, ode dne účinnosti na 29 dní  
dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

 

  
2) rozhodla 
  

o záměru města vypůjčit  pozemky, a to 

- parc. č. 1946/1 - ostatní plocha, jiná plocha, 
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- parc. č. 1946/70 - ostatní plocha, jiná plocha, 
- parc. č. 1946/77 - ostatní plocha, jiná plocha, 
- parc. č. 1946/69 - ostatní plocha, jiná plocha, 
- parc. č. 1946/73 - ostatní plocha, jiná plocha, 
- parc. č. 1946/81 - ostatní plocha, jiná plocha, 
- parc. č. 1946/82 - ostatní plocha, jiná plocha, 
- parc. č. 5623/6 - ostatní plocha, jiná plocha, 
  
vše v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr 
zrušit 

  
 

RM_M 33 
Návrh na uzavření smluv o výpůjčce nemovitostí v k.ú. Nová Ves u 
Ostravy, Moravská Ostrava, návrh na uzavření nájemní smlouvy na 
pozemek v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 10389/RM1014/136 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

vypůjčit a uzavřít smlouvu o vypůjčce pozemku parc. č. 195/36 ostatní plocha, silnice v k.ú. 
Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava, za účelem vybudování sjezdu z mimoúrovňové křižovatky 
Mariánskohorská 
se subjektem: 
Moravskoslezský kraj 
se sídlem ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava 
IČO: 70890692  
zastoupeným z pověření hejtmana kraje 
Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, 
se sídlem Úprkova 1, 702 23 Ostrava 
IČO: 00095711 
na dobu určitou, a to od nabytí účinnosti smlouvy do 31.12.2015, dle přílohy č. 2 předloženého 
materiálu 

  
2) rozhodla 
  

o pronájmu části pozemku parc.č. 3589/28 ostatní plocha, ostatní komunikace  o výměře 1 m2 
v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, dle situačního snímku č.1 smlouvy, za účelem 
odstranění stávajícího plynovodu a uzavření nájemní smlouvy  
se společností 
RWE GasNet, s.r.o. 
Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ 401 17  
IČO: 27295567 
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na dobu určitou 29 dní ode dne účinnosti smlouvy, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  
3) rozhodla 
  

vypůjčit a uzavřít smlouvu o výpůjčce nemovitostí v k.ú. Moravská Ostrava,  
obec Ostrava, a to: 
  
pozemku parc. č. 2620/34 zast. pl. a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 1792 
a 
pozemku parc. č. 2620/23 zahrada 
vše v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 
se společností 
  
Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s. 
se sídlem: Ostrava, Mariánské Hory, Jahnova 867/12, PSČ 709 00 
IČO: 286 59 392 
  
dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 34 
Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce na nemovitosti v k.ú. Hrabová, 
obec Ostrava se Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou 
organizací Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce na nemovitosti v k.ú. 
Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava se Správou silnic 
Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací 
  
Usnesení číslo: 10390/RM1014/136 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

na straně půjčitele 
uzavřít smlouvu o výpůjčce k pozemkům v k.ú. Hrabová, obec Ostrava ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy: 
- parc.č. 233/46, ost. plocha - ost. komunikace 
- parc.č. 233/52, ost. plocha - jiná plocha 
- parc.č. 233/80, orná půda  
 (ul. Podnikatelská) 
s 
Moravskoslezským krajem, 
zastoupený 
Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací 
se sídlem: Ostrava, Úprkova 1, PSČ 702 23 
IČO: 00095711 
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za účelem vybudování stavebního objektu SO 111.1 - Napojení ulice Podnikatelská, v rámci 
realizace stavby “Silnice II/478 Ostrava, ul. Mostní II”, bezúplatně, na dobu určitou, a to ode 
dne účinnosti této smlouvy do 31. 12. 2019, 
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
  

na straně půjčitele 
uzavřít smlouvu o výpůjčce k pozemkům v k.ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava ve 
vlastnictví statutárního města Ostravy: 
- p.p.č. 491/41, ost. plocha - jiná plocha 
- p.p.č. 491/42, ost. plocha - ost. komunikace 
- p.p.č. 491/45, ost. plocha - ost. komunikace 
- p.p.č. 491/50, ost. plocha - jiná plocha 
- p.p.č. 492/3,   ost. plocha - ost. komunikace o výměře 1889 m2 
- p.p.č. 492/8,   ost. plocha - ost. komunikace o výměře 392 m2 
- p.p.č. 492/9,   ost. plocha - ost. komunikace o výměře 1291 m2 
vše v k.ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava  
 s 
Moravskoslezským krajem, 
zastoupený 
Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací 
se sídlem: Ostrava, Úprkova 1, PSČ 702 23 
IČO: 00095711 
za účelem vybudování kanalizační stoky “A” a kanalizační stoky “B” v rámci realizace stavby 
“Odkanalizování silnice II/479, ul. 28. října uzavřenou kanalizační sítí”, bezúplatně, na dobu 
určitou do 31. 12. 2015, 
dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 35 
Návrh na zrušení bodu 1) usnesení RM č. 9489/RM1014/124 ze dne 18. 3. 
2014 Návrh na záměr města pronajmout část nemovitosti v k.ú. 
Moravská Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 10391/RM1014/136 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) ruší 
  

bod 1) svého  usnesení č. 9489/RM1014/124 ze dne 18. 3. 2014, kterým rozhodla o záměru 
města změnit smlouvu o výpůjčce č. 2973/1999/MJ ze dne 18. 5. 1999, a to zúžením předmětu
výpůjčky o pozemek parc.č. 2634/47, ost. plocha - ost. komunikace o výměře 1751 m2 v k.ú. 
Moravská Ostrava, obec Ostrava (pozemek pod parkovištěm u Finančního ředitelství v 
Ostravě), 
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dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
  

o záměru města změnit smlouvu o výpůjčce č. 2973/1999/MJ ze dne 18. května 1999 k části 
pozemku parc.č. 2634/8, ost. plocha - jiná plocha v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, při 
které dojde k zúžení předmětu výpůjčky (o část pozemku pod parkovištěm u Finančního 
ředitelství) a účelu výpůjčky, a to tak, že i nadále předmětem výpůjčky bude: 

- část pozemku parc.č. 2634/8, ost. plocha - jiná plocha o výměře 868 m2, dle zákresu ve 
snímku, který je přílohou č. 2 předloženého materiálu 
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  
 

RM_M 45 
Výpověď pronájmu části pozemku v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 10392/RM1014/136 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
2) rozhodla 
  

vypovědět nájem založený nájemní smlouvou ev.č. 1764/2007/MJ ze dne 26.09.2007 
uzavřenou mezi statutárním městem Ostrava a 

XXXXXXXXX XXXXXXXX, rok narození XXXX, se sídlem XXXXXX XXXX 735 14 
Orlová-Poruba, IČO: XXXXXXXXX 

jejímž předmětem je pronájem části pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci (EN) parc.č. 
3238/2, k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, výměra pronajímané části je 10 m2, 

v souladu s čl. IV. odst. 2 písm. d) výše uvedené smlouvy, 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 19 
Předchozí souhlas k pronájmu nemovitostí v majetku města, svěřených 
městským obvodům a nabytí nemovitostí 
  
Usnesení číslo: 10393/RM1014/136 

(zn.předkl.) 
06 
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Rada města 
  
1) vydává 
  

předchozí souhlas k pronájmu nemovitostí dle čl. 7, odst. (8), písm. c), bod 4, nabytí dle čl. 7, 
odst. (3), písm. a), bod 4 a nabytí dle čl. 7, odst (3) písm. c), obecně závazné vyhlášky města 
Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, dle 
předloženého materiálu 

  
2) pověřuje 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. arch. Cyril Vltavský, T: 15.07.2014
 vedoucí odboru útvaru hlavního architekta 
  

 
RM_M 9 
Dohoda o plné moci 
  
Usnesení číslo: 10394/RM1014/136 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
   

o uzavření dohody o plné moci mezi statutárním městem Ostrava a Ing. Antonínem 
Maštalířem, starostou městského obvodu Slezská Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu 

  
 

RM_M 13 
Úprava závazného ukazatele 
  
Usnesení číslo: 10395/RM1014/136 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

 

Strana 49/65 

- kapitálové příjmy 
na § 3312, pol. 3113, ORJ 160, org. 4212 o 60 tis.Kč 

- ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 
na ORJ 120, pol. 4116, ÚZ 33513233 o 187 tis.Kč 
                                         ÚZ 33113233 o 33 tis.Kč 
                                         ÚZ 35015 o 779 tis.Kč 
                                         ÚZ 33513233 o 218 tis.Kč 
                                         ÚZ 33113233 o 39 tis.Kč  
                                         

- neinvestiční transfery 
na ORJ 180, § 4357, pol. 5336, org. 34, ÚZ 33513233 o 187 tis.Kč 
                                                                     ÚZ 33513233, org. 43 o 218 tis.Kč  
                                                                     ÚZ 33113233 o 33 tis.Kč 
                                                                     ÚZ 33113233, org. 43 o 39 tis.Kč 
na § 3592, pol. 5336, ÚZ 35015, ORJ 170, org. 4241 o 779 tis.Kč 
na § 3312, pol. 5331, ORJ 160, org. 4212 o 60 tis.Kč 

  
2) ukládá 
   

vedoucímu odboru financí a rozpočtu 
realizovat schválené rozpočtové opatření 

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

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

Domov Sluníčko o 220 tis.Kč 
Městská nemocnice Ostrava o 779 tis.Kč 
Janáčkova filharmonie Ostrava o 60 tis.Kč 
Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením o 257 tis.Kč 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 10.09.2014
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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RM_M 14 
Úpravy rozpočtu r. 2014 
  
Usnesení číslo: 10396/RM1014/136 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

rozpočtová opatření, kterými se 

z v y š u j í 

- nedaňové příjmy 
na § 6402, pol. 2226, ÚZ 95, ORJ 120, org. 22 o 3 185 tis.Kč (A.2.) 
na § 6402, pol. 2226, ÚZ 8224, org. 17 o 12 tis.Kč (B.1.) 
na pol. 2451, ÚZ 8224, org. 4270 o 18 791 tis.Kč (B.2.) 

- běžné výdaje 
(C.1.) na ORJ 121, § 5512, pol. 5169 o 60 tis.Kč 
                                                pol. 5166 o 1 tis.Kč    
na § 3741, pol. 5139, ORJ 190 o 2 tis.Kč (C.2.) 
na § 5129, pol. 5169, org. 8169, ORJ 230 o 74 tis.Kč  
(C.4.) na ORJ 135, § 6171, pol. 5021 o 18 tis.Kč 
                                                pol. 5031 o 4 tis.Kč 
                                                pol. 5032 o 1 tis.Kč 
na § 2321, pol. 5171, ORJ 230 o 2 000 tis.Kč (C.5.) 
na § 3639, pol. 5189, ÚZ 8113, ORJ 137 o 29 tis.Kč 

- kapitálové výdaje 
(C.3.) na ORJ 230, § 5129, pol. 6122, org. 8169 o 151 tis.Kč 
                                                                  org. 8169, ÚZ 54515837 o 2 134 tis.Kč 
                                                                                     ÚZ 54190877 o 126 tis.Kč 
                                                                                     ÚZ 54100095 o 251 tis.Kč    

z v y š u j e  

- účelová rezerva na financování akcí EIB 
na § 6409, pol. 5901, ÚZ 8224 o 12 tis.Kč (B.1.) 
                                                      o 18 791 tis.Kč (B.2.) 

- rozpočtová rezerva 
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na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 3 185 tis.Kč (A.2.) 

s n i ž u j í 

- běžné výdaje 
(C.1.) na ORJ 121,  § 5512, pol. 5139 o 60 tis.Kč  
                                                 pol. 5171 o 1 tis.Kč 
na § 3741, pol. 5169, ORJ 190 o 2 tis.Kč (C.2.) 
(C.3.) na § 5119, org. 8169, ÚZ 54515372, pol. 5169 o 52 tis.Kč 
                                                                           pol. 5137 o 11 tis.Kč 
                                                 ÚZ 54190001, pol. 5169 o 4 tis.Kč 
                                                                           pol. 5137 o 1 tis.Kč 
                                                 ÚZ 54100095, pol. 5169 o 7 tis.Kč 
                                                                           pol. 5137 o 2 tis.Kč 
na § 2143, pol. 5169, ORJ 300 o 23 tis.Kč (C.4.) 
na § 3639, pol. 5169, ORJ 230 o 2 000 tis.Kč (C.5.) 
                                                    

- kapitálové výdaje 
(C.3.) na ORJ 230, § 5119, org. 8169, pol. 6121, ÚZ 95 o 375 tis.Kč 
                                                                  pol. 6121 o 225 tis.Kč 
                                                                  pol. 6122, ÚZ 54515837 o 1 750 tis.Kč 
                                                                                    ÚZ 54190877 o 103 tis.Kč 
                                                                                    ÚZ 54100095 o 206 tis.Kč 
na § 3639, pol. 6130, ÚZ 8113, ORJ 137 o 29 tis.Kč (C.6.) 

Městský obvod Ostrava-Jih (A.1.) 
- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR na pol. 4116, ÚZ 32x33123 o 751 tis.Kč 
- zvýší neinvestiční transfery na § 311x, pol. 5336, ÚZ 32x33123 o 751 tis.Kč 

Městský obvod Svinov (A.2.) 
- zvýší ostatní investiční přijaté transfery ze SR na pol. 4216, ÚZ 54515833 o 3 008 tis.Kč 
- zvýší investiční přijaté transfery ze státních fondů na pol. 4213, ÚZ 54190877 o 177 tis.Kč 
- zvýší neinvestiční výdaje na § 6402, pol. 5367 o 3 185 tis.Kč 

  
2) ukládá 
 
 

vedoucímu odboru financí a rozpočtu 
realizovat schválená rozpočtová opatření 
 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.06.2014
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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RM_M 38 
Organizační zabezpečení hodnocení hospodaření SMO a orgánu města, 
Městské policie Ostrava, činnosti a hospodaření příspěvkových 
organizací zřízených SMO za I. pololetí 2014 
  
Usnesení číslo: 10397/RM1014/136 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

organizační zabezpečení hodnocení hospodaření SMO a orgánu města, Městské policie 
Ostrava, činnosti a hospodaření příspěvkových organizací zřízených statutárním městem 
Ostrava za I. pololetí 2014 

  
2) ukládá 
  

a) vedoucím odborů MMO, řediteli Městské policie Ostrava a řediteli územního odboru 
Ostrava HZS MSK předložit odboru financí a rozpočtu vyhodnocení plnění rozpočtu příjmů a 
výdajů za sledované období, ke kterým mají schválené dispoziční oprávnění 

Zodp.:   vedoucí odborů MMO, ředitel MPO, ředitel územního odboru  
            Ostrava HZS MSK 
Termín: 14.7. - 31.7.2014 

b) ředitelům příspěvkových organizací 
předat zpracované tabulkové přehledy včetně komentáře příslušnému odvětvovému odboru a 
odboru financí a rozpočtu MMO dle příloh č. 1 až 4 předloženého materiálu 

Zodp.:   ředitelé příspěvkových organizací 
Termín: 15.8.2014 

c) vedoucím odvětvových odborů 
zajistit vyhodnocení zpracovaných tabulkových přehledů (dle bodu 2b) a komentáře k činnosti 
a hospodaření příspěvkových organizací zřízených SMO pro “Zprávu o plnění rozpočtu 
statutárního města Ostravy za I. pololetí 2014” 
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Zodp.:   vedoucí odvětvových odborů 
Termín: 31.8.2014 

d) vedoucím odvětvových odborů 
zpracovat přehled o poskytnutí a čerpání dotací z rozpočtu SMO u obchodních společností a 
obecně prospěšných společností k 30.6.2014 a spolupracovat s odborem majetkových účastí a 
sdruženého nákupu při zpracování těchto údajů do “Zprávy o plnění rozpočtu statutárního 
města Ostrava za I. pololetí 2014” 

Zodp.:   vedoucí odvětvových odborů 
Termín: 14.7. - 31.7.2014 

  
3) ukládá 
  

a) vedoucímu odboru majetkových účastí a sdruženého nákupu  
zkompletování výsledků hospodaření obchodních společností s majetkovou účastí SMO a 
obecně prospěšných společností založených SMO pro jejich zapracování do “Zprávy o plnění 
rozpočtu statutárního města Ostravy za I. pololetí 2014” 

Termín: 31.8.2014 

b) vedoucímu odboru financí a rozpočtu 
- rozeslat odvětvovým odborům podklady pro hodnocení činnosti a hospodaření dle příloh č. 1 
až 4 předloženého materiálu 
Termín: 30.6.2014 

- zpracovat “Zprávu o plnění rozpočtu statutárního města Ostrava za I. pololetí 2014” a 
předložit radě města k projednání dne 16.9.2013 a zastupitelstvu města 8.10.2014 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 08.10.2014
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  

 
RM_M 39 
Úprava rozpočtu - dodatek 
  
Usnesení číslo: 10398/RM1014/136 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
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a) o změně účelu použití neinvestiční dotace ve výši 1 400 tis.Kč, která byla schválena 
městskému obvodu Petřkovice na opravu ul. Kosatcová, na akci “Úprava terénu na pozemku 
parc.č. 1900/1” 

b) o poskytnutí investiční dotace městskému obvodu Hrabová ve výši 129 tis.Kč na nasvětlení 
chodeckého přechodu v rámci akce “Svatební úpravy autobusové zastávky včetně výstavby 
chodníku, Ostrava-Hrabová” z prostředků investičního odboru 

c) o poskytnutí investiční dotace městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky v celkové výši 
15 123 tis.Kč na akce:  snížení energetické náročnosti budovy MŠ Matrosovova,  snížení 
energetické náročnosti budovy MŠ U Dvoru, zateplení a výměna oken ZŠ Gen. Janka, 
zateplení a výměna oken ZŠ Železárenská  z rozpočtové rezervy města 

d) o poskytnutí neinvestiční dotace městskému obvodu Poruba ve výši 31 tis.Kč na realizaci 
projektu “Revitalizace zeleně v Ostravě-Porubě” z účelové rezervy na financování akcí EIB 

e) o poskytnutí investiční dotace městskému obvodu Petřkovice ve výši 920 tis.Kč na 
zpracování projektové dokumentace pro realizaci akce “Výstavba nové školní tělocvičny” z 
prostředků investičního odboru 

f) o poskytnutí neinvestiční dotace městskému obvodu Martinov ve výši 7 260 tis.Kč na opravu 
2. etapy dešťové kanalizace na ul. Na svobodě z výdajů investičního odboru 

  
2) schvaluje 
  

rozpočtová opatření, kterými se 

z v y š u j í 

- nedaňové příjmy 
na § 6402, pol. 2226, ÚZ 3500, ORJ 120, org. 8 o 2 152 tis.Kč (E.1.) 

- ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 
na pol. 4116, ÚZ 14019, ORJ 120 o 33 tis.Kč (A.1.) 

- běžné výdaje 
(A.1.) na ORJ 270, § 4349, ÚZ 14019, pol. 5011 o 24 tis.Kč 
                                                                  pol. 5031 o 6 tis.Kč 
                                                                  pol. 5032 o 2 tis.Kč 
                                                                  pol. 5038 o 1 tis.Kč 
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(C.1.) na ORJ 230, § 2219, pol. 5137, ÚZ 8113, org. 3168 o 3 350 tis.Kč 
                                 § 2321, pol. 5171 o 1 000 tis.Kč 
                                               pol. 5169 o 1 000 tis.Kč 
                                 § 3635, pol. 5154 o 500 tis.Kč   
(C.3.) na ORJ 160, § 3392, ÚZ 2003, pol. 5137 o 9 tis.Kč 
                                                                 pol. 5169 o 1 353 tis.Kč 
                                                                 pol. 5175 o 38 tis.Kč 
                                                ÚZ 1355, pol. 5169 o 100 tis.Kč 
na § 3612, pol. 5153, ORJ 137 o 1 tis.Kč (C.5.) 

- kapitálové výdaje 
(B.2.) na ORJ 133, § 3639, pol. 6122, org. 45000000, ÚZ 36108224 o 1 889 tis.Kč 
                                                                                             ÚZ 36517871 o 10 702 tis.Kč 
(C.1.) na ORJ 230, § 2321, pol. 6121, org. 7277 o 3 000 tis.Kč 
                                                                  org. 7278 o 500 tis.Kč 
                                                                  org. 7236 o 287 tis.Kč 
                                                                  ÚZ 8113, org. 7236 o 313 tis.Kč  
                                 § 2221, pol. 6121, ÚZ 8113, org. 3167 o 345 tis.Kč 

- neinvestiční transfery obcím 
na § 6399, pol. 5321, ÚZ 8224, ORJ 120, org. 5 o 31 tis.Kč (B.1.) 
                                      ÚZ 93, ORJ 120, org. 19 o 7 260 tis.Kč (C.7.) 

- investiční transfery obcím 
na § 6399, pol. 6341, ÚZ 8113, ORJ 120, org. 11 o 1 400 tis.Kč (C.2.) 
                                                                        org. 21 o 129 tis.Kč (C.4.)  
na § 6399, pol. 6341, ÚZ 3500, ORJ 120, org. 10 o 15 123 tis.Kč (E.2.) 
                                                                        org. 11 o 301 tis.Kč (C.6.) 
                                     ÚZ 8113, ORJ 120, org. 11 o 619 tis.Kč (C.6.)    

z v y š u j e  rozpočtová rezerva 
na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 2 152 tis.Kč (E.1.) 

s n i ž u j í 

- běžné výdaje 
(C.1.) na ORJ 230, § 2310, pol. 5171, ÚZ 8113 o 313 tis.Kč 
                                 § 3639, pol. 5169 o 500 tis.Kč 
(C.3.) na ORJ 160, § 3392, pol. 5901, ÚZ 1355 o 100 tis.Kč 
                                                                  ÚZ 2003 o 1 400 tis.Kč 
na § 3612, pol. 5152, ORJ 137 o 1 tis.Kč (C.5.) 

- kapitálové výdaje 
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(C.1.) na ORJ 230, § 3639, pol. 6121, org. 8114 o 3 500 tis.Kč 
                                 § 2321, pol. 6121, org. 7240 o 287 tis.Kč  
                                 § 3639, pol. 6121, ÚZ 8113, org. 8100 o 3 695 tis.Kč 
                                 § 2321, pol. 6121, org. 7244 o 2 000 tis.Kč  
 na § 3631, pol. 6121, ÚZ 8113, ORJ 230, org. 4278 o 129 tis.Kč (C.4.) 
(C.6.) na ORJ 230, § 6399, pol. 6121, ÚZ 8113 o 619 tis.Kč 
                                 § 6409, pol. 6909 o 301 tis.Kč  
(C.7.) na ORJ 230, § 2321, pol. 6121, org. 7247 o 700 tis.Kč 
                                                                  org. 7174 o 1 300 tis.Kč 
                                                                  org. 7176 o 1 000 tis.Kč 
                                                                  org. 7032 o 2 500 tis.Kč 
                                                                  org. 7130 o 1 000 tis.Kč 
                                                                  org. 7244 o 760 tis.Kč  

- neinvestiční transfery obcím 
na § 6399, pol. 5321, ÚZ 8113, org. 11 o 1 400 tis.Kč (C.2.) 

s n i ž u j e  

- účelová rezerva na financování akcí EIB 
na § 6409, pol. 5901, ÚZ 8224, ORJ 120 o 31 tis.Kč (B.1.) 
                                                                       o 12 591 tis.Kč (B.2.) 

- rozpočtová rezerva 
na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 15 123 tis.Kč (E.2.) 

Městský obvod Slezská Ostrava (A.2.) 
- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery od obcí 
na pol. 4116, ÚZ 33x13233 o 690 tis.Kč 
- zvýší běžné výdaje na § 437x, pol. 5xxx, ÚZ 33x13233 o 690 tis.Kč 

Městský obvod Poruba (B.1.) 
- zvýší přijaté neinvestiční transfery od obcí na pol. 4121, ÚZ 8224 o 31 tis.Kč 
- zvýší běžné výdaje na § xxxx, pol. 51xx, ÚZ xxxxxxxx o 31 tis.Kč 

Městský obvod Petřkovice (C.2., C.6.) 
- zvýší přijaté investiční transfery od obcí na pol. 4221, ÚZ 8113 o 1 400 tis.Kč 
- sníží přijaté neinvestiční transfery od obcí na pol. 4121, ÚZ 8113 o 1 400 tis.Kč 
- sníží běžné výdaje na opravu ul. Kosatcova na § 221x, pol. 5171, ÚZ 8113 o 1 400 tis.Kč 
- zvýší kapitálové výdaje na akci 3927 - úprava terénu na pozemku parc.č. 1900/1 
  na § xxxx, ÚZ 6xxx, ÚZ 8113 o 1 400 tis.Kč 
- zvýší přijaté investiční transfery od obcí na pol. 4221, ÚZ 3500 o 301 tis.Kč 
                                                                                             ÚZ 8113 o 619 tis.Kč 
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- zvýší kapitálové výdaje na akci 6874 - výstavba nové školní tělocvičny 
  na § 3113, pol. 6xxx, ÚZ 3500 o 301 tis.Kč 
                                      ÚZ 8113 o 619 tis.Kč  

Městský obvod Hrabová (C.4.) 
- zvýší přijaté investiční transfery od obcí na pol. 4221, ÚZ 8113 o 129 tis.Kč 
- zvýší kapitálové výdaje na akci 4609 - AZ Bělská na § xxxx, pol. 61xx, ÚZ 8113 o 129 tis.Kč 

Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky (E.2.) 
- zvýší přijaté investiční transfery od obcí na pol. 4221, ÚZ 3500 o 15 123 tis.Kč 
- zvýší kapitálové výdaje na akci 6870 - snížení energetické náročnosti budovy MŠ 
Matrosovova 
  na § 3111, pol. 6xxx, ÚZ xxxxxxxx o 2 238 tis.Kč 
- zvýší kapitálové výdaje na akci 6871 - zateplení a výměna oken ZŠ Železárenská 
  na § 3113, pol. 6xxx, ÚZ xxxxxxxx o 1 620 tis.Kč 
- zvýší kapitálové výdaje na akci 6872 - snížení energetické náročnosti budovy MŠ U Dvoru 
  na § 3111, pol. 6xxx, ÚZ xxxxxxxx o 6 668 tis.Kč 
- zvýší kapitálové výdaje na akci 6873 - zateplení a výměna oken ZŠ Generála Janka 
  na § 3113, pol. 6xxx, ÚZ xxxxxxxx o 4 597 tis.Kč 

Městský obvod Martinov (C.7.) 
- zvýší přijaté neinvestiční transfery od obcí na pol. 4121, ÚZ 93 o 7 260 tis.Kč 
- zvýší běžné výdaje na opravu 2. etapy dešťové kanalizace v úseku ul. Na Svobodě 
  na § 2321, pol. 51xx, ÚZ 93 o 7 260 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 
  
4) schvaluje 
   

žádost příspěvkové organizace Divadlo loutek Ostrava o úpravu doby použitelnosti 
dlouhodobého majetku dle důvodové zprávy předloženého materiálu 
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RM_M 16 
Projednání vybraných bodů valné hromady obchodní společnosti 
Ostrava 2011, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 10399/RM1014/136 

(zn.předkl.) 
88 

  
Rada města 
  
1) ukládá 
  

delegovanému zástupci statutárního města Ostravy na valnou hromadu obchodní společnosti 
Ostrava 2011, s.r.o. se sídlem Závodní 2891/86, Ostrava-Vítkovice, PSČ 703 00, IČ
285 97 966 hlasovat: 

A)   PRO schválení v bodě programu č. 4 Projednání účetní závěrky společnosti za rok 2013 a 
v bodě programu č. 5 Projednání návrhu na použití výsledku hospodaření roku 2013 

B)   BEZ OMEZENÍ v ostatních bodech programu  

Zodpovídá: delegovaný zástupce 

  
 Vyřizuje: Ing. Slavomír Bretz, T: 30.06.2014
 vedoucí odboru majetkových účastí a sdruženého nákupu 
  

 
RM_M 12 
Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do vlastnictví městských 
příspěvkových organizací z oblasti školství 
  
Usnesení číslo: 10400/RM1014/136 

(zn.předkl.) 
42 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

v souladu s § 27, odst. 5, písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, o udělení předchozího souhlasu s nabytím 
darů do vlastnictví městských příspěvkových organizací z oblasti školství dle důvodové zprávy 
a přílohy č. 1 až 7 předloženého materiálu 

  
2) ukládá 
  

náměstkovi primátora Ing. Martinu Štěpánkovi, Ph.D. 
vystavit za zřizovatele předchozí souhlas zřizovatele k darovacím smlouvám dle bodu 1) tohoto 
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usnesení 

  
 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 30.06.2014
 vedoucí odboru sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit 
  

 
RM_M 3 
Návrh na odvolání Ing. Jiřího Drastíka z funkce ředitele Centra 
sociálních služeb Ostrava, příspěvková organizace, z důvodu zrušení 
organizace 
  
Usnesení číslo: 10401/RM1014/136 

(zn.předkl.) 
86 

  
k usnesení č. 2519/ZM1014/32 
  
Rada města 
  
1) odvolává 
  

XXXX XXXXXX XXXXXXXX z funkce ředitele Centra sociálních služeb Ostrava, 
příspěvková organizace, IČO 75082861, ke dni 25.6.2014 z důvodu zrušení organizace 

  
 

RM_M 4 
Dohoda o ukončení výkonu pěstounské péče v zařízení pro výkon 
pěstounské péče 
  
Usnesení číslo: 10402/RM1014/136 

(zn.předkl.) 
86 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření dohody s paní XXXXX XXXXXXXXXX,  rok nar. XXXXX  bytem ul. 
XXXXXXXX XXXXXXX, Ostrava, o ukončení výkonu pěstounské péče  v zařízení pro 
výkon pěstounské péče ul. XXXXXXXX XXXXXXX, Slezská Ostrava, dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu 

  
 

RM_M 20 
Návrh změny složení Řídícího výboru, pracovní skupiny Bydlení a 
sociální práce a pracovní skupiny Vzdělávání a zaměstnanost v rámci 
programu “Sociální inkluze Ostrava” 
  
Usnesení číslo: 10403/RM1014/136 

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

změnu složení Řídícího výboru, pracovní skupiny Bydlení a sociální práce a pracovní skupiny 
Vzdělávání a zaměstnanost v rámci programu “Sociální inkluze Ostrava” dle přílohy č.1 
předloženého materiálu 

  
 

RM_M 46 
Návrh na uzavření Memoranda o spolupráci s Obchodní akademií a 
Vyšší odbornou školou sociální, příspěvkovou organizací v rámci 
programu “Sociální inkluze Ostrava” 
  
Usnesení číslo: 10404/RM1014/136 

(zn.předkl.) 
86 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

uzavření Memoranda o spolupráci s Obchodní akademií a Vyšší odbornou školou sociální, 
příspěvkovou organizací v rámci programu “Sociální inkluze Ostrava” dle přílohy č.1 
předloženého materiálu 

  
 

RM_VZ 1 
Veřejná zakázka “Realizace projektových aktivit orgánů sociálně-právní 
ochrany dětí Ostrava II”, poř. č. 138/2014 
  
Usnesení číslo: 10405/RM1014/136 

(zn.předkl.) 
86 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

vyzvat dodavatele uvedené v předloženém návrhu k podání nabídky k veřejné zakázce malého 
rozsahu na realizaci projektových aktivit určených sociálním pracovníkům orgánů sociálně-
právní ochrany dětí v rámci projektu “Systémová podpora zaměstnanců orgánů SPOD 
působících na území města Ostravy” v rozsahu dle předloženého návrhu 

  
2) jmenuje 
  

komisi pro otevírání obálek, posouzení úplnosti a hodnocení nabídek ve složení: 

členové: 
1. Mgr. Pavla Šimoňáková      - odbor sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit 
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2. Ing. Jana Stará                     - odbor sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit 
3. Mgr. Jiří Hudec                   - odbor ekonomického rozvoje 

náhradníci: 
1. Mgr. Markéta Héglová        - odbor sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit 
2. Mgr. Kamila Návratová       - odbor sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit 
3. Bc. Marcela Vávrová           - odbor ekonomického rozvoje 

  
3) ukládá 
   

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

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

 
RM_M 2 
Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do vlastnictví Městské 
nemocnice Ostrava, příspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 10406/RM1014/136 

(zn.předkl.) 
40 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
   

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

  
2) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 30.06.2014
 vedoucí odboru kultury a zdravotnictví 
  

 
RM_MZP 1 
Návrh organizačních změn v rámci Magistrátu města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 10407/RM1014/136 

(zn.předkl.) 
35 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

 

Strana 62/65 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
   

s účinností od 1.7.2014 organizační změny v rámci Magistrátu města Ostravy dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu 

  
2) stanovuje 
  

a) počet funkčních míst v útvaru hlavního architekta a stavebního řádu na 58 s účinností od 
1.7.2014 

b) počet funkčních míst v odboru dopravně správních činností na 111 s účinností od 1.7.2014 

  
3) stanovuje 
   

celkový počet funkčních míst pro zaměstnance statutárního města Ostravy v pracovním 
poměru zařazené do magistrátu na 819 s účinností od 1.7.2014 

  
 

RM_M 15 
Návrh na vyřazení neupotřebitelného majetku v užívání Magistrátu 
města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 10408/RM1014/136 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
 
 

 
o vyřazení  neupotřebitelného majetku statutárního města Ostravy v užívání Magistrátu města 
Ostravy v rozsahu a způsobem dle předloženého materiálu - fyzickou likvidaci 
 

  
2) jmenuje 
  

likvidační komisi, která o provedené likvidaci pořídí likvidační protokol dle “ Směrnice 2/2007 
pro  evidenci majetku: 

Předseda: 

Ing. Bc. Pavel Šmátrala - vedoucí odboru hospodářské správy 
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Členové: 

Ing. Přemysl Kubečka -  odbor hospodářské správy 
Ing. René Bartoš      - odbor hospodářské správy 
Bc. Helena Tichavská - odbor projektů IT služeb a outsourcingu 

  
 

RM_M 5 
Návrh na souhlas s vydáním územního souhlasu ke stavbě „Ostrava 
Pneuservis, příp. NNk“ v k.ú. Radvanice, obec Ostrava, jako vlastníka 
sousední nemovitosti 
  
Usnesení číslo: 10409/RM1014/136 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

jako vlastník sousední nemovitosti  (statutární město Ostrava vlastní pozemek parc.č. 3265/9 –
ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Radvanice, obec Ostrava) s vydáním územního 
souhlasu ke stavbě „Ostrava Pneuservis, příp. NNk“ na pozemku parc.č. 145 – orná půda v k.ú. 
Radvanice, obec Ostrava,  pro  investora stavby: společnost ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem 
Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, IČ: 24729035 

  
2) ukládá 
  

Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru hospodářské správy 
zajistil vyhotovení příslušného  souhlasu dle bodu 1) tohoto usnesení a s tím spojené  veškeré 
úkony 

  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 27.06.2014
 vedoucí odboru hospodářské správy 
  
3) zmocňuje 
  

vedoucího odboru hospodářské správy 
k podpisu souhlasu dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 27.06.2014
 vedoucí odboru hospodářské správy 
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RM_M 51 
Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce pozemků v k. ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava, návrh na uzavření nájemní smlouvy částí 
pozemků v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 10410/RM1014/136 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

na straně půjčitele uzavřít smlouvu o výpůjčce 

s TROJHALÍ KAROLINA, se sídlem Ruská 2887/101, 703 00, Ostrava - Vítkovice, IČO:  720 
89 237, jejímž předmětem je výpůjčka pozemků:  

- parc. č. 3457/3 - zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště o výměře 611 m2 
- parc. č. 3457/37 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 626 m2 

a částí pozemků: 

- parc. č. 3380/1 - ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 2610 m2 
- parc. č. 3457/1 - ostatní plocha, neplodná půda o výměře 8351 m2 
- parc. č. 4246/13 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 4280 m2 

vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

za účelem jejich využití při slavnostním otevření zrekonstruovaných budov Trojhalí Karolina 

na dobu určitou, od 10.7.2014 do13.7.2014 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
  

na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu 

s NBC Office a. s., se sídlem 28. října 3117/61, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 
268 81 420, jejímž předmětem je nájem částí pozemků v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 
a to: 
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- parc. č. 244/9 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 248,60 m2 
- parc. č. 244/10 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 57 m2 
- parc. č. 244/16 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 152,60 m2 

za účelem jejich dočasného užívání předmětu nájmu k parkování vozidel pro nájemce prostor 
nebo místností sloužících k podnikání v budově čp. 3117, která je součástí pozemku parc. č. 
241/4 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (ve vlastnictví NBC Office a. s.), a to po dobu 
rekonstrukce Hotelu Palace na studentský kampus 

za nájemné ve výši 114.550,- Kč ročně, tj. 250,- Kč/m2 plochy pozemků/rok + DPH v zákonné 
výši 

na dobu určitou ode dne účinnosti nájemní smlouvy do 31.12.2016 
dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 1 
Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do vlastnictví Zoologické 
zahrady Ostrava, příspěvkové organizace, se sídlem Michálkovická 197, 
710 00 Slezská Ostrava, IČ 00373249 
  
Usnesení číslo: 10411/RM1014/136 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

v souladu s § 27 odst. 5 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, o udělení předchozího souhlasu s nabytím každého z 
jednotlivých darů dle přílohy č. 1  předloženého materiálu do vlastnictví Zoologické zahrady 
Ostrava, příspěvkové organizace se sídlem Michálkovická 197, 710 00 Slezská Ostrava, IČ 
00373249 

  
2) ukládá 
  

náměstkovi primátora Ing. Daliboru Madejovi 
vystavit za zřizovatele souhlas k darovacím smlouvám dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., T: 07.07.2014
 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 
  

 
 


