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Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 02.09.2014 
  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název zn.předkl. 

10783/RM1014/139 RM_M 0 Schválení programu 139. schůze rady města dne 
02. 09. 2014 

28 

10784/RM1014/139 RM_VH 1 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 
společnosti OVA!!!CLOUD.net a.s. 

28 

10785/RM1014/139 RM_M 19 Souhlas s podáním žádosti o dotaci ze státního 
rozpočtu na projekt “Poskytování sociálních služeb 
v roce 2015” 

50 

10786/RM1014/139 RM_M 43 Souhlas s realizací a zajištěním předfinancování 
projektu “Snížení energetické náročnosti budovy 
knihovny” v rámci 60. výzvy Operačního programu 
Životního prostředí v roce 2014 

50 

10787/RM1014/139 RM_M 26 Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty Ing. 
Martina Štěpánka, Ph.D., náměstka primátora, do 
Maroka (Marrákeš) ve dnech 11.-15.09.2014 

01 

10788/RM1014/139 RM_M 36 Návrh obecně závazné vyhlášky č. ..., kterou se 
mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 
14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších 
změn a doplňků 

28 

10789/RM1014/139 RM_M 30 Nepředložení žádosti o dotaci na projekt Vybavení 
křižovatky 4077 Martinovská - Provozní - 1.čs. 
armádního sboru SSZ 

38 

10790/RM1014/139 RM_M 39 Příprava projektu a podání žádosti o dotaci k 
projektu “Zklidnění ulice Nádražní - I. etapa” a 
schválení financování projektu “Zklidnění ulice 
Nádražní - I. a II. etapa” 

38 

10791/RM1014/139 RM_VZ 9 Příprava projektu “Dům pro rodinu a sociální péči” 
a smlouva o dílo na zpracování investičního záměru 

38 

10792/RM1014/139 RM_M 8 Sklad pro techniku údržby veřejné zeleně a 
obhospodařování lesa 

31 

10793/RM1014/139 RM_VZ 6 Smlouva na dodávku dlouhodobé důvěryhodné 
elektronické spisovny se společností ICZ a.s. 

83 

10794/RM1014/139 RM_M 4 Návrh na uzavření Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo na 
realizaci stavby “Zachytný drén Hůrka, II. etapa” 

05 

10795/RM1014/139 RM_M 20 Návrh na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo 
a smlouvě mandátní č. 0082/2010/OI/LPO v 
souvislosti s realizací stavby “Propojení ul. 
Pavlovova - Plzeňská” 

05 

10796/RM1014/139 RM_M 31 Návrh na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo 
ev.č. 1066/2010/OI/LPO v souvislosti s realizací 
stavby “Cyklostezky - úsek Slezskoostravský hrad, 
Hrabová” 
 
 
 

05 
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10797/RM1014/139 RM_M 35 Návrh na uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo 
ev.č. 1862/2012/OI/LPO v souvislosti s realizací 
staveb “Propojení ul. Pavlovova - Plzeňská” a 
“Cyklostezka ul. Pavlovova - Plzeňská” 

05 

10798/RM1014/139 RM_M 41 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 
ev.č. 1728/2013/OI/LPO v souvislosti s realizací 
stavby “Cyklostezky - úsek Seidlerovo nábřeží, 
Slezskoostravský hrad” 

05 

10799/RM1014/139 RM_VZ 1 Zadání veřejné zakázky “EKOTERMO IV - 
aktualizace PD+IČ+AD”, poř.č. 179/2014 

05 

10800/RM1014/139 RM_VZ 3 Veřejná zakázka “Komunikace, chodníky a 
parkovací plochy u býv. kina Mír II.”, poř. č. 
183/2014 

05 

10801/RM1014/139 RM_VZ 11 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 
na zpracování aktualizace projektových 
dokumentací trafostanic TS1 a TS2 22/0,4 kV pro 
objekt Nové radnice 

05 

10802/RM1014/139 RM_VZ 12 Veřejná zakázka “Autobusový terminál Dubina 
Interspar”, poř. č. 175/2014 

05 

10803/RM1014/139 RM_VZ 13 Zadání veřejné zakázky “Rekonstrukce VO oblast 
Starobní, Místecká - Středulinského”, poř. č. 
176/2014 

05 

10804/RM1014/139 RM_VZ 14 Zadání veřejné zakázky “Odstranění kanalizace 
Bělský les “, poř. č. 188/2014 

05 

10805/RM1014/139 RM_VZ 15 Veřejná zakázka “Přístavba objektu IVC Slezská 
Ostrava”, poř.č. 36/2014 

05 

10806/RM1014/139 RM_VZ 16 Veřejná zakázka “Rekonstrukce odlehčovací stoky 
U Hrůbků”, poř.č. 106/2014 

05 

10807/RM1014/139 RM_VZ 17 Veřejná zakázka “Rekonstrukce VO 29. dubna”, 
poř. č. 185/2014 

05 

10808/RM1014/139 RM_VZ 18 Veřejná zakázka “Vybavení křižovatky 
Martinovská, Provozní, 1. Čs. armádního sboru”, 
poř.č. 152/2014 

05 

10809/RM1014/139 RM_VZ 19 Zadání veřejné zakázky “Rekonstrukce Úpravny 
vody Nová Ves II”, poř.č. 195/2014 

05 

10810/RM1014/139 RM_M 11 Návrh směnit nemovité věci v k.ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava (ul. Janáčkova) a návrh na 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti 

08 

10811/RM1014/139 RM_M 12 Návrh na záměr prodeje částí pozemků v k. ú. 
Poruba-sever, obec Ostrava 

08 

10812/RM1014/139 RM_M 13 Návrh koupit pozemek v k.ú. Polanka nad Odrou, 
obec Ostrava (fotbalové hřiště) 

08 

10813/RM1014/139 RM_M 17 Návrh na uzavření “Smlouvy o smlouvě budoucí 
kupní” se 100 % dceřinou společností HYUNDAI 
MOBIS Co., Ltd., k.ú. Mošnov, obec Mošnov 
 
 

08 
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10814/RM1014/139 RM_M 18 Návrh na záměr města prodat nebo neprodat 
pozemek parc.č. 192/4, k.ú. Moravská Ostrava, 
obec Ostrava 

08 

10815/RM1014/139 RM_M 23 Návrh budoucího daru částí pozemků v k.ú. 
Mošnov, obec Mošnov a v k.ú. Sedlnice, obec 
Sedlnice, Moravskoslezskému kraji (Letiště Leoše 
Janáčka Ostrava - kolejové napojení) 

08 

10816/RM1014/139 RM_M 25 Návrh na souhlas s umístěním inženýrských sítí do 
pozemku ve vlastnictví SMO, návrh na uzavření 
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a 
návrh na uzavření nájemní smlouvy s fyzickou 
osobou 

08 

10817/RM1014/139 RM_M 27 Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o 
zřízení věcného břemene - služebnosti s MSK a 
smluv o zřízení služebnosti s fyzickými osobami 

08 

10818/RM1014/139 RM_M 28 Návrh na využití předkupního práva k pozemku, 
informace o postoupení pohledávky likvidátorovi - 
Dentální ateliér s.r.o. “v likvidaci” 

08 

10819/RM1014/139 RM_M 29 Návrh na záměr směny kanalizace ve vlastnictví 
statutárního města Ostrava za kanalizaci ve 
vlastnictví spol. Vítkovice, a.s., v k.ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava 

08 

10820/RM1014/139 RM_M 33 Návrh na záměr města vložit majetek statutárního 
města Ostrava do základního kapitálu společnosti 
VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. 

08 

10821/RM1014/139 RM_M 38 Návrh na výkup pozemku parc.č. 1778/127 pro 
VTP v lokalitě “Nad Myslivnou” v k.ú. Poruba, 
obec Ostrava 

08 

10822/RM1014/139 RM_M 42 Předchozí souhlas k pronájmu nemovitostí v 
majetku města, svěřených městskému obvodu 
Poruba 

89 

10823/RM1014/139 RM_M 16 Informace o podaných žádostech o zpracování 
územních studií na území města Ostravy 

89 

10824/RM1014/139 RM_M 21 Odpověď zastupitelstva města paní Ing. J. F. 89 
10825/RM1014/139 RM_M 15 Dotace městským obvodům 07 
10826/RM1014/139 RM_VZ 4 Významná veřejná zakázka “Podpora veřejné 

dopravy”, poř.č. 199/2014 
09 

10827/RM1014/139 RM_VZ 5 Veřejná zakázka “Inteligentní zastávky”, poř.č. 
198/2014 

09 

10828/RM1014/139 RM_M 6 Navýšení průměrného přepočteného stavu 
zaměstnanců právnické osobě Domov Korýtko, 
příspěvková organizace 

41 

10829/RM1014/139 RM_M 5 Poskytnutí stipendia města Ostravy v akademickém 
roce 2014/2015 a schválení Zásad na poskytnutí 
stipendia v akademickém roce 2015/2016 
 
 
 

60 
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10830/RM1014/139 RM_M 7 Návrh zásad pro poskytování účelových dotací na 
rok 2015 včetně návrhu na vyhlášení výběrového 
řízení pro poskytování účelových dotací z rozpočtu 
statutárního města Ostravy 

86 

10831/RM1014/139 RM_M 34 Sociální inkluze Ostrava - Aktualizovaný 
integrovaný program 2014+ 

86 

10832/RM1014/139 RM_M 37 Žádost Sportovní basketbalové školy Ostrava o 
poskytnutí mimořádné dotace ve výši 1 mil. Kč na 
zabezpečení startu basketbalové extraligy žen 

86 

10833/RM1014/139 RM_M 40 Žádost Českého krasobruslařského svazu o 
poskytnutí neinvestiční účelové dotace na realizaci 
Mistrovství Evropy v krasobruslení v Ostravě v 
roce 2017 ve výši 4,5 mil. Kč na základě úspěšné 
kandidatury 

86 

10834/RM1014/139 RM_M 14 Žádost společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s. 
o neinvestiční účelovou dotaci na odstranění 
havarijního stavu zpevněných ploch, dešťové 
kanalizace anglických dvorků před únikovými 
východy divadla a anglických dvorků včetně 
obložení soklů z travertinu 

42 

10835/RM1014/139 RM_MZP 1 Návrh na poskytnutí bezúročné zápůjčky 
zaměstnanci dle Zásad pro použití prostředků 
sociálního fondu zaměstnanců statutárního města 
Ostravy zařazených do magistrátu a do 
organizačních složek zřízených městem 

36 

10836/RM1014/139 RM_M 1 Návrh Smluv o sdružených službách dodávky 
elektřiny zákazníkovi ev.č. obchodníka č. 
7200004545 a č. 7200004707 na hladině nízkého 
napětí pro rok 2015 

84 

10837/RM1014/139 RM_M 2 Kácení dřevin na pozemcích ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy 

84 

10838/RM1014/139 RM_M 3 Návrh na souhlas ke stavbám na pozemcích v 
katastrálních územích obce Ostrava a obce 
Sedlnice, jako vlastníka sousedních nemovitostí a 
se zásahem požárně – nebezpečného prostoru 
staveb na tyto nemovitosti 

84 

10839/RM1014/139 RM_M 10 Provedení oprav infrastruktury fotbalového 
stadionu Bazaly 

84 

10840/RM1014/139 RM_VZ 2 Veřejné zakázky malého rozsahu v komoditních 
kategoriích “Kancelářský materiál” 

84 

10841/RM1014/139 RM_VZ 8 Zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření 
Smlouvy o dílo na zhotovení investičního záměru 
využití přístavby Nové radnice na ul. Sokolská 

84 

10842/RM1014/139 RM_VZ 10 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a 
uzavření Smlouvy o dílo na zpracování investičního 
záměru využití budovy ID na ul. 30. dubna 
3130/2D 
 

84 
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Materiály projednané bez přijatého usnesení : 
  
 Materiál 

  
Název zn.předkl. 

 RM_M 22 Návrh na výkup pozemků v k.ú. Hrušov, obec 
Ostrava (Gravitační odvodnění Hrušova) 

08 

 RM_M 9 Návrh obecně závazné vyhlášky města Ostravy, 
kterou se reguluje provozování loterií a jiných 
podobných her na území statutárního města Ostravy 

07 

  
Materiály, které byly odloženy : 
  

Materiál 
  

Název zn.předkl. 

 RM_M 32 Návrh na zrušení usnesení RM a návrh na uzavření 
nájemní smlouvy na nemovitosti v k.ú. Muglinov, 
obec Ostrava 

08 

 RM_M 24 Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 
č. 2198/2013/OI/LPO ze dne 23.8.2013 na realizaci 
stavby “Stavební úpravy Dělnického domu v 
Polance nad Odrou” 

05 

  
Materiály, které byly staženy : 
  

Materiál 
  

Název zn.předkl. 

 RM_VZ 7 Veřejná zakázka o sdružených službách dodávky 
elektrické energie pro statutární město Ostrava a 
městské organizace pro období let 2015-2016 

84 
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RM_M 0 
Schválení programu 139. schůze rady města dne 02. 09. 2014 
  
Usnesení číslo: 10783/RM1014/139 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
   

program 139. schůze rady města dne 02. 09. 2014  
  

 
RM_VH 1 
Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti 
OVA!!!CLOUD.net a.s. 
  
Usnesení číslo: 10784/RM1014/139 

(zn.předkl.) 
28 

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

členům představenstva obchodní společnosti OVA!!!CLOUD.net a.s. smlouvu o výkonu 
funkce dle příloh č. 1 až 3 předloženého materiálu 

  
2) schvaluje 
   

členům dozorčí rady obchodní společnosti OVA!!!CLOUD. net a.s. smlouvu o výkonu funkce 
dle přílohy č. 4 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  
3) doporučuje 
  

společnosti OVA!!!CLOUD.net a.s. v působnosti valné hromady společnosti OVANET a.s. 
schválit  smlouvu o výkonu funkce člena představenstva obchodní společnosti OVANET 
a.s. dle přílohy č. 5 předloženého materiálu vč. navrhovaných změn  v důvodové zprávě 
předloženého materiálu 

   T: 30.09.2014
4) bere na vědomí 
  

uzavřené smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady obchodní společnosti OVANET a.s. dle 
přílohy č. 6 předloženého materiálu 
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5) souhlasí 
  

s tím, že 

a) členovi představenstva obchodní společnosti OVA!!!CLOUD.net a.s., který byl v období 
červenec - srpen 2014 předsedou představenstva této společnosti, bylo za měsíc červenec 
2014 poskytnuto plnění v rozsahu dle uzavřeného pracovněprávního vztahu a smlouvy o 
výkonu funkce účinné v době července 2014 a že mu za měsíc srpen 2014 bude poskytnuto 
plnění v rozsahu dle uzavřeného pracovněprávního vztahu a smlouvy o výkonu funkce účinné 
v době srpen 2014 

b) členovi představenstva obchodní společnosti OVA!!!CLOUD.net a.s., který byl v období 
červenec - srpen 2014 místopředsedou představenstva této společnosti, bylo za měsíc červenec 
2014 poskytnuto plnění v rozsahu dle uzavřeného pracovněprávního vztahu a smlouvy o 
výkonu funkce účinné v době července 2014 a že mu za měsíc srpen 2014 bude poskytnuto 
plnění v rozsahu dle uzavřeného pracovněprávního vztahu a smlouvy o výkonu funkce účinné 
v době srpen 2014 

c) členovi představenstva obchodní společnosti OVA!!!CLOUD.net a.s., který byl v období 
červenec - srpen 2014 členem představenstva této společnosti, bylo za měsíc červenec 2014 
poskytnuto plnění v rozsahu dle uzavřeného pracovněprávního vztahu a smlouvy o výkonu 
funkce účinné v době července 2014 a že mu za měsíc srpen 2014 bude poskytnuto plnění v 
rozsahu dle uzavřeného pracovněprávního vztahu a smlouvy o výkonu funkce účinné v době 
srpen 2014 

  
 

RM_M 19 
Souhlas s podáním žádosti o dotaci ze státního rozpočtu na projekt 
“Poskytování sociálních služeb v roce 2015” 
  
Usnesení číslo: 10785/RM1014/139 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
   

s podáním žádosti městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz o dotaci ze státního rozpočtu 
na poskytování sociálních služeb pro rok 2015 prostřednictvím souhrnné žádosti statutárního 
města Ostravy 

  
2) žádá 
   

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 
o zajištění předložení žádosti o dotaci a všech jejích příloh prostřednictvím souhrnné žádosti 
města Ostravy pro projekt dle bodu 1) tohoto usnesení v souladu s podmínkami Ministerstva 
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práce a sociálních věcí ČR pro poskytování dotací ze státního rozpočtu poskytovatelům 
sociálních služeb na poskytování služeb pro rok 2015 v případě, že zastupitelstvo městského 
obvodu rozhodne kladně o podání žádosti o dotaci 

  
 Vyřizuje: Ing. Jiří Havlíček, T: 15.11.2014
 starosta Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 
  

 
RM_M 43 
Souhlas s realizací a zajištěním předfinancování projektu “Snížení 
energetické náročnosti budovy knihovny” v rámci 60. výzvy Operačního 
programu Životního prostředí v roce 2014 
  
Usnesení číslo: 10786/RM1014/139 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
   

se změnou bodu 3) svého usnesení č. 9649/RM1014/127 ze dne 15.04.2014, kterou bude 
zajištěno předfinancování projektu „Snížení energetické náročnosti budovy knihovny“ v rámci 
60. výzvy Operačního programu Životní prostředí v roce 2014, a to v celkové výši
3 314 tis. Kč 

  
2) schvaluje 
   

rozpočtové opatření, kterým se: 
- snižuje se rozpočtová rezerva ORJ 120 
na § 6409, pol. 5901                                                                    o 3 164 tis. Kč 
  
- zvýší 
investiční transfery obcím ORJ 120 
 na § 6399, pol. 6341, ÚZ 3500, ORG 10                                   o 3 164 tis. Kč 
  
Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky 
- zvýší 
přijaté investiční transfery od obcí  
na pol. 4221, ÚZ 3500                                                                o 3 164 tis. Kč 
  
- zvýší 
kapitálové výdaje na akci 8753 - Snížení energetické náročnosti budovy knihovny 
na § 3314, pol. 6xxx, ÚZ xxxxxxxx                                          o 3 164 tis. Kč 

  
3) ukládá 
   

vedoucímu odboru financí a rozpočtu 
realizovat rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 
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 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.09.2014
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  
4) žádá 
   

městský obvod Mariánské Hory a Hulváky 
o zajištění spolufinancování projektu uvedeného v bodě 1) tohoto usnesení, s úpravou 
důvodové zprávy předloženého materiálu 

  
 Vyřizuje: Ing. arch. Liana Janáčková, T: 10.10.2014
 starostka Městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky 
  

 
RM_M 26 
Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty Ing. Martina Štěpánka, 
Ph.D., náměstka primátora, do Maroka (Marrákeš) ve dnech 11.-
15.09.2014 
  
Usnesení číslo: 10787/RM1014/139 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

zahraniční pracovní cestu Ing. Martina Štěpánka, Ph.D., náměstka primátora, do Maroka 
(Marrákeš) ve dnech 11.-15.09.2014 za účelem pracovního jednání v rámci kandidatury 
statutárního města Ostravy na pořadatelství Kontinentálního poháru v roce 2018 

  
2) schvaluje 
  

úhradu finančních nákladů dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších 
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: 07.10.2014
 pověřen zastupováním funkce vedoucí odboru kancelář primátora 
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RM_M 36 
Návrh obecně závazné vyhlášky č. ..., kterou se mění a doplňuje obecně 
závazná vyhláška č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších 
změn a doplňků 
  
Usnesení číslo: 10788/RM1014/139 

(zn.předkl.) 
28 

  
k materiálu č. BJ1014 02583/14 
  
Rada města 
  
1) projednala 
   

návrh obecně závazné vyhlášky č. ..., kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 
14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
 
vydat obecně závaznou vyhlášku č. ..., kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 
14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu 

  
3) ukládá 
  

primátorovi Ing. Petru Kajnarovi 
předložit návrh obecně závazné vyhlášky č. ..., kterou se mění a doplňuje obecně závazná 
vyhláška č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, dle přílohy 
č. 1 předloženého materiálu ke schválení zastupitelstvu města 

  
 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, T: 10.09.2014
 vedoucí odboru legislativního a právního 
  

 
RM_M 30 
Nepředložení žádosti o dotaci na projekt Vybavení křižovatky 4077 
Martinovská - Provozní - 1.čs. armádního sboru SSZ 
  
Usnesení číslo: 10789/RM1014/139 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 10355/RM1014/136 
  
Rada města 
  
1) souhlasí 
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  s nepředložením žádosti o dotaci na projekt “Vybavení křižovatky č. 4077 Martinovská -
Provozní - 1.čs. armádního sboru SSZ” do Regionálního operačního programu regionu 
soudržnosti NUTS II Moravskoslezsko 2007 - 2013 

  
2) ruší 
   

bod 3) svého usnesení č. 10355/RM1014/136 ze dne 24. 6. 2014 
  

 
RM_M 39 
Příprava projektu a podání žádosti o dotaci k projektu “Zklidnění ulice 
Nádražní - I. etapa” a schválení financování projektu “Zklidnění ulice 
Nádražní - I. a II. etapa” 
  
Usnesení číslo: 10790/RM1014/139 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 
  
2) rozhodla 
  

o podání žádosti o dotaci na projekt “Zklidnění ulice Nádražní - I. etapa” v rámci Regionálního 
operačního programu regionu soudržnosti NUTS II Moravskoslezsko 2007 - 2013 

  
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 “Zklidnění ulice Nádražní - I. etapa” dle bodu 2) tohoto usnesení 
financování projektu “Zklidnění ulice Nádražní - I. a II. etapa” v celkové výši 320 203 tis. Kč 

z toho v roce 2015 na zajištění předfinancování projektu ve výši 200 085 tis. Kč 

z toho v roce 2016 na zajištění předfinancování projektu ve výši 120 118 tis. Kč 

přičemž v částce je obsaženo min. spolufinancování ve výši 221 575 tis. Kč dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu 
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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 
  

 
RM_VZ 9 
Příprava projektu “Dům pro rodinu a sociální péči” a smlouva o dílo na 
zpracování investičního záměru 
  
Usnesení číslo: 10791/RM1014/139 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
   

přípravu projektu “Dům pro rodinu a sociální péči” k předpokládanému spolufinancování
z externích finančních zdrojů v programovém období 2014-2020 

  
2) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo v rámci přípravy projektu 
dle bodu  1) tohoto usnesení se společností Tebodin Czech Republic, s.r.o., IČO: 44264186 se 
sídlem Prvního pluku 20/224, 186 59 Praha 8,  za cenu nejvýše přípustnou 132 600,- Kč bez 
DPH, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
3) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se 
s n i ž u je účelová rezerva ORJ 300 
      §  3636, pol. 5901, ÚZ 3636                    o                 161 tis. Kč 

-     z v y š u j í    běžné výdaje ORJ 300 
      § 4379,  pol. 5166, ÚZ 3636                    o                 161 tis. Kč    

  
4) ukládá 
  

vedoucímu oboru financí a rozpočtu 
realizovat rozpočtové opatření dle bodu 3) tohoto usnesení 
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 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.09.2014
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  

 
RM_M 8 
Sklad pro techniku údržby veřejné zeleně a obhospodařování lesa 
  
Usnesení číslo: 10792/RM1014/139 

(zn.předkl.) 
31 

  
k materiálu č. BJ1014 02584/14 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
 
rozhodnout o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy ve 
výši 1.463.000,- Kč právnické osobě: Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o., IČO: 25816977, se 
sídlem 700 30  Ostrava-Zábřeh, A. Brože 2/3124 na realizaci stavby “Sklad pro techniku 
údržby veřejné zeleně a obhospodařování lesa” dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout na straně statutárního města Ostravy rozhodnout o uzavření smlouvy o poskytnutí 
účelové investiční dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy s právnickou osobou: 
Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o., IČO: 25816977, se sídlem 700 30  Ostrava-Zábřeh, 
A. Brože 2/3124 dle bodu 1) tohoto usnesení a přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
3) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
schválit rozpočtové opatření, kterým se: 

- snižují kapitálové výdaje: 

§ 2212, pol. 6121, ORJ 230, ORG 3130 ............................... o 563 tis. Kč 
§ 2212, pol. 6121, ORJ 230, ORG 3141, ÚZ 95 ................... o 400 tis. Kč 
§ 2271, pol. 6121, ORJ 230, ORG 3078, ÚZ 95 ................... o 500 tis. Kč 

- zvyšují investiční transfery 
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§ 1031, pol. 6313, ORJ 190, ORG 9503 ............................  o 1 463 tis. Kč 

  
4) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., T: 10.09.2014
 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 
  

 
RM_VZ 6 
Smlouva na dodávku dlouhodobé důvěryhodné elektronické spisovny 
se společností ICZ a.s. 
  
Usnesení číslo: 10793/RM1014/139 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
   

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a o uzavření smlouvy s úpravou na dodávku 
dlouhodobé důvěryhodné elektronické spisovny se společností ICZ a.s. se sídlem Na hřebenech 
II 1718/10, 140 00 Praha 4 Nusle, IČ 25145444, za cenu 1 971 244,- Kč bez DPH, dle přílohy 
č. 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 4 
Návrh na uzavření Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo na realizaci stavby 
“Zachytný drén Hůrka, II. etapa” 
  
Usnesení číslo: 10794/RM1014/139 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo č. 2892/2011/OI/LPO ze dne 16.12.2011 na realizaci 
stavby Záchytný drén Hůrka II. etapa 
za cenu nejvýše přípustnou..... 1 217 805,54 Kč (bez DPH) se zhotovitelem: 
TALPA-RPF, s. r.o. - vedoucí člen združení 
Ostrava - Kunčičky, Holvekova 36, PSČ 718 00, IČ: 64615391,  
 a 

KELLER speciální zakládání , spol s r.o. - člen sdružení 
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Praha 4, Na Pankráci 1618, PSČ 140 00, IČ 49702190  
dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 20 
Návrh na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo a smlouvě mandátní 
č. 0082/2010/OI/LPO v souvislosti s realizací stavby “Propojení ul. 
Pavlovova - Plzeňská” 
  
Usnesení číslo: 10795/RM1014/139 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
   

o uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo a smlouvě mandátní č. 0082/2010/OI/LPO na akci 
“Propojení ul. Pavlovova - Plzeňská” se zhotovitelem (mandatářem) společností Projekt 2010, 
s.r.o., se sídlem Ruská 43, 703 00 Ostrava - Vítkovice, IČO: 48391531 dle přílohy č. 3 
předloženého materiálu 

  
 

RM_M 31 
Návrh na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ev.č. 
1066/2010/OI/LPO v souvislosti s realizací stavby “Cyklostezky - úsek 
Slezskoostravský hrad, Hrabová” 
  
Usnesení číslo: 10796/RM1014/139 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
   

o uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ev.č. 1066/2012/OI/LPO na akci “Cyklostezky -
úsek Slezskoostravský hrad, Hrabová” se zhotovitelem společností Porr a.s., se sídlem 
Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice, IČO: 43005560 dle přílohy č. 3 předloženého 
materiálu 

  
 

RM_M 35 
Návrh na uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo ev.č. 
1862/2012/OI/LPO v souvislosti s realizací staveb “Propojení ul. 
Pavlovova - Plzeňská” a “Cyklostezka ul. Pavlovova - Plzeňská” 
  
Usnesení číslo: 10797/RM1014/139 

(zn.předkl.) 
05 

  
k materiálu č. BJ1014 02561/14 
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Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
 
rozhodnout o uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo ev.č. 1862/2012/OI/LPO na akce 
“Propojení ul. Pavlovova - Plzeňská” a “Cyklostezka ul. Pavlovova - Plzeňská” se 
zhotovitelem společností ALPINE Bau CZ a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4 -
Nusle, IČO: 02604795 dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  
2) ukládá 
   

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

  
 Vyřizuje: Ing. Dalibor Kanclíř, T: 10.09.2014
 vedoucí odboru investičního 
  

 
RM_M 41 
Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ev.č. 
1728/2013/OI/LPO v souvislosti s realizací stavby “Cyklostezky - úsek 
Seidlerovo nábřeží, Slezskoostravský hrad” 
  
Usnesení číslo: 10798/RM1014/139 

(zn.předkl.) 
05 

  
k materiálu č. BJ1014 02575/14 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
   

zastupitelstvu města rozhodnout o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ev.č. 
1728/2013/OI/LPO na akci “Cyklostezky - úsek Seidlerovo nábřeží, Slezskoostravský hrad” se 
zhotovitelem společností Casta dopravní stavby s.r.o., se sídlem Pražská 467, 397 01 Písek, 
IČO: 28084136 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu  

  
2) ukládá 
   

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

  
 Vyřizuje: Ing. Dalibor Kanclíř, T: 10.09.2014
 vedoucí odboru investičního 
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RM_VZ 1 
Zadání veřejné zakázky “EKOTERMO IV - aktualizace PD+IČ+AD”, poř.č. 
179/2014 
  
Usnesení číslo: 10799/RM1014/139 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se: 
- snižují kapitálové výdaje odboru investičního ORJ 230, ORG 8064 - PD a příprava 
staveb, § 6409 pol. 6909, ÚZ 0....... o 387 tis. Kč 
  
- zvyšují kapitálové výdaje odboru investičního ORJ 230, ORG 5042 - EKOTERMO IV. -
“Zateplení budovy majetkové správy ÚMOb Ostrava Jih”, § 6171 pol. 6121, ÚZ 0....... 
o 387 tis. Kč  

  
2) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo a smlouvy příkazní 
související se zajištěním potřebných činností pro objekt Budova č.p. 1244/62 na ul. 
Provaznická, Ostrava - Hrabůvka v rámci akce “EKOTERMO IV. - aktualizace PD+IČ+AD” s 
dodavatelem: 

PPS KANIA s.r.o. 
Sídlo: Olešní 583/7, 712 00 Ostrava 
IČ: 26821940 

za cenu nejvýše přípustnou 319.200,- Kč bez DPH 

  
3) ukládá 
  

vedoucímu odboru financí a rozpočtu 
realizovat výše uvedené rozpočtové opatření 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.09.2014
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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RM_VZ 3 
Veřejná zakázka “Komunikace, chodníky a parkovací plochy u býv. kina 
Mír II.”, poř. č. 183/2014 
  
Usnesení číslo: 10800/RM1014/139 

(zn.předkl.) 
05 

  
k materiálu č. BJ1014 02426/14 
k usnesení č. 10010/RM1014/132 
  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

vyzvat k podání nabídek dodavatele v otevřeném řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších podpisů, na realizaci stavby „Komunikace, chodníky 
a parkovací plochy u býv. kina Mír” v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava, v rozsahu dle 
předloženého návrhu a za podmínky schválení požadavků na obsah smlouvy zastupitelstvem 
města 

  
2) jmenuje 
  

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

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

  
3) jmenuje 
  

hodnotící komisi a komisi pro posouzení kvalifikace ve složení:   
členové:   
1. Ing. Dalibor Kanclíř         - odbor investiční 
2. Jan Hanáček                     - odbor investiční 
3. Ing. Břetislav Gibas         - tajemník 
4. Ing. Václav Palička          - odbor ekonomického rozvoje 
5. Ing. Eva Seborská            - odbor legislativní a právní 
  
náhradníci:   
1. Ing. Bohuslav Gembík      - odbor investiční 
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2. Ing. Pavlína Hlisníkovská     - odbor investiční 
3. Ing. René Bartoš                   - odbor hospodářské správy 
4. Mgr. Jiří Hudec                     - odbor ekonomického rozvoje 
5. Mgr. Eva Balonová               - odbor legislativní a právní 

  
4) schvaluje 
  

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

  
5) doporučuje 
  

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

  
6) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, T: 10.09.2014
 vedoucí odboru legislativního a právního 
  
7) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, T: 31.01.2015
 vedoucí odboru legislativního a právního 
  
8) zmocňuje 
  

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

  
 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, T: 31.01.2015
 vedoucí odboru legislativního a právního 
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RM_VZ 11 
Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu na zpracování 
aktualizace projektových dokumentací trafostanic TS1 a TS2 22/0,4 kV 
pro objekt Nové radnice 
  
Usnesení číslo: 10801/RM1014/139 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a o uzavření Smlouvy o dílo a smlouvy příkazní na 
zpracování aktualizace projektových dokumentací Stavby trafostanic TS1 a TS2 za domem č.p. 
1830, Nová radnice se zhotovitelem: Amper design, s.r.o., se sídlem: Tolstého 2213/18, 741 01 
Nový Jičín, IČ: 29451281 za cenu nejvýše přípustnou 195 000,- Kč bez DPH dle přílohy č.1 
předloženého materiálu 

  
 

RM_VZ 12 
Veřejná zakázka “Autobusový terminál Dubina Interspar”, poř. č. 
175/2014 
  
Usnesení číslo: 10802/RM1014/139 

(zn.předkl.) 
05 

  
k materiálu č. BJ1014 02590/14 
  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

vyzvat k podání nabídek dodavatele ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38zákona č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na realizaci stavby 
„Autobusový terminál Dubina Interspar, Ostrava - Dubina“ v rozsahu dle předloženého návrhu 
a za podmínky schválení požadavků na obsah smlouvy zastupitelstvem města 

  
2) jmenuje 
  

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

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

  
3) jmenuje 
  

hodnotící komisi a komisi pro posouzení kvalifikace: 
členové: 
1. Ing. Dalibor Kanclíř         - odbor investiční 
2. Ing. Radek Muťka            - odbor investiční 
3. Ing. Břetislav Glumbík     - odbor dopravy  
4. Ing. Břetislav Gibas          - tajemník 
5. Ing. Václav Palička           - odbor ekonomického rozvoje  
6. Mgr. Eva Balonová           - odbor legislativní a právní 

náhradníci: 
1. Ing. Bohuslav Gembík      - odbor investiční 
2. Jan Hanáček                      - odbor investiční 
3. Ing. Milan Halenčák          - odbor dopravy 
4. Ing. René Bartoš                - odbor hospodářské správy  
5. Mgr. Jiří Hudec                  - odbor ekonomického rozvoje 
6. Ing. Eva Seborská               - odbor legislativní a právní 

  
4) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
 
schválit požadavky na obsah smlouvy k  veřejné zakázce “Autobusový terminál Dubina 
Interspar”, poř. č. 275/2014 v rozsahu dle předloženého návrhu 

  
5) ukládá 
  

náměstkovi primátora Ing. Jiřímu Hrabinovi 
předložit ke schválení zastupitelstvu města požadavky na obsah smlouvy k  veřejné zakázce 
“Autobusový terminál Dubina Interspar”, poř. č. 175/2014 v rozsahu dle předloženého návrhu 

  
 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, T: 10.09.2014
 vedoucí odboru legislativního a právního 
  
6) ukládá 
   

vedoucí odboru legislativního a právního 
zabezpečit veškeré potřebné úkony této veřejné zakázky 
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 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, T: 31.12.2014
 vedoucí odboru legislativního a právního 
  
7) zmocňuje 
  

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

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

 
RM_VZ 13 
Zadání veřejné zakázky “Rekonstrukce VO oblast Starobní, Místecká - 
Středulinského”, poř. č. 176/2014 
  
Usnesení číslo: 10803/RM1014/139 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na realizaci stavby 
„Rekonstrukce veřejného osvětlení oblast Starobní v úseku od ul. Místecké po ul. 
Středulinského“ s dodavatelem: 

ELZA-ELEKTRO, s.r.o. 
Sídlo: Výstavní 3132/14a, Ostrava-Mariánské Hory 
IČO:  25395521 

za cenu nejvýše přípustnou 2.731.217,- Kč bez DPH 

  
 

RM_VZ 14 
Zadání veřejné zakázky “Odstranění kanalizace Bělský les “, poř. č. 
188/2014 
  
Usnesení číslo: 10804/RM1014/139 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na odstranění kanalizace Bělský 
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les s dodavatelem: 

Hochbau, s.r.o. 
Sídlo: Povětronní 1286/71, 724 00 Ostrava- Stará Bělá 
IČO: 25857614 

za cenu nejvýše přípustnou 626.833,- Kč bez DPH 

  
 

RM_VZ 15 
Veřejná zakázka “Přístavba objektu IVC Slezská Ostrava”, poř.č. 
36/2014 
  
Usnesení číslo: 10805/RM1014/139 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 10275/RM1014/135 
k usnesení č. 2614/ZM1014/33 
  
Rada města 
  
1) vylučuje 
  

z otevřeného řízení vyhlášeného k veřejné zakázce na realizaci stavby “Přístavba objektu IVC 
Slezská Ostrava” z důvodu uvedeného v předloženém návrhu uchazeče, který předložil svou 
nabídku pod poř.č. 2: 

Stavos Stavba a.s. 
se sídlem: U Studia 3189/35, 700 30 Ostrava - Zábřeh 
IČO: 44739494 

  
2) zrušuje 
  

dle ustanovení § 84 odst. 1 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů, otevřené řízení na realizaci stavby “Přístavba objektu IVC Slezská 
Ostrava” z důvodu uvedeného v předloženém návrhu 

  
 

RM_VZ 16 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce odlehčovací stoky U Hrůbků”, poř.č. 
106/2014 
  
Usnesení číslo: 10806/RM1014/139 

(zn.předkl.) 
05 
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k usnesení č. 10007/RM1014/132 
k usnesení č. 10508/RM1014/137 
  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek o pořadí nabídek dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu a o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy na realizaci 
stavby “Atletická hala Vítkovice, Rekonstrukce odlehčovací stoky U Hrůbků” v k.ú. Zábřeh 
nad Odrou, obec Ostrava s uchazečem, který předložil svou nabídku pod poř.č. 2: 

HYDROSPOR spol. s r.o. 
se sídlem: Ostrava - Přívoz, Úprkova 966/3, PSČ 702 00 
IČO: 47666374 

za cenu nejvýše přípustnou 7.507.500,74 Kč bez DPH 

  
 

RM_VZ 17 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce VO 29. dubna”, poř. č. 185/2014 
  
Usnesení číslo: 10807/RM1014/139 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se: 
- snižují kapitálové výdaje odboru investičího na akci:  
  § 3631 , pol. 6121, ÚZ 95, ORG 4257, ORJ 230                                   o        200 tis. Kč  
  § 3631 , pol. 6121, ÚZ 8113, ORG 4269, ORJ 230                               o        338 tis. Kč  
  § 3631 , pol. 6121, ÚZ 8113, ORG 4277, ORJ 230                               o        121 tis. Kč 
  § 3631 , pol. 6121, ÚZ 8113, ORG 4278, ORJ 230                               o          51 tis. Kč 
  § 3631 , pol. 6121, ÚZ 8113, ORG 4280 , ORJ 230                              o     2 771 tis. Kč 
  § 3631 , pol. 6121, ÚZ 8113, ORG 4281 , ORJ 230                              o     1 736 tis. Kč 

- zvyšují kapitálové výdaje odboru investičního na akci ORG 4294 
  § 3631, pol. 6121, ÚZ  95, ORJ 230                                                      o          200 tis. Kč 
  § 3631, pol. 6121, ÚZ 8113, ORJ 230                                                   o       5 017 tis. Kč 

  
2) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby 
“Rekonstrukce veřejného osvětlení 29. dubna” v městském obvodě Ostrava-Jih, obec Ostrava a 
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to v rozsahu dle předloženého návrhu usnesení se společností: 

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

za cenu nejvýše přípustnou  4.048.232,- Kč bez DPH 

  
3) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.09.2014
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  

 
RM_VZ 18 
Veřejná zakázka “Vybavení křižovatky Martinovská, Provozní, 1. Čs. 
armádního sboru”, poř.č. 152/2014 
  
Usnesení číslo: 10808/RM1014/139 

(zn.předkl.) 
05 

  
k materiálu č. BJ1014 02567/14 
k usnesení č. 10509/RM1014/137 
  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

vyzvat k podání nabídek dodavatele v otevřeném řízení podle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na realizaci stavby “Vybavení křižovatky 
č. 4077 Martinovská-Provozní-1.čs.arm.sboru SSZ” v k.ú. Poruba - sever a Třebovice ve 
Slezsku, obec Ostrava, v rozsahu dle předloženého návrhu 

  
2) jmenuje 
  

komisi pro otevírání obálek ve složení 

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

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

  
3) jmenuje 
  

hodnotící komisi a komisi pro posouzení kvalifikace ve složení 

členové: 
1. Ing. Břetislav Gibas                 - tajemník magistrátu 
2. Ing. Dalibor Kanclíř                 - odbor investiční 
3. Ing. Ludvík Novotný                - odbor investiční  
4. Ing. Břetislav Glumbík             - odbor dopravy 
5. Mgr. Eva Balonová                  - odbor legislativní a právní 

náhradníci: 
1. Ing. René Bartoš                       - odbor hospodářské správy 
2. Ing. Bohuslav Gembík              - odbor investiční 
3. Jan Hanáček                              - odbor investiční 
4. Ing. Libuše Humlíčková            - odbor dopravy 
5. JUDr. Josef Kadlec                    - odbor legislativní a právní 

  
4) doporučuje 
   

zastupitelstvu města 
 
schválit požadavky na obsah smlouvy k veřejné zakázce “Vybavení křižovatky Martinovská, 
Provozní, 1. Čs. armádního sboru” v rozsahu dle předloženého návrhu 
 

  
5) ukládá 
   

náměstkovi primátora Ing. Jiřímu Hrabinovi 
předložit ke schválení zastupitelstvu města požadavky na obsah smlouvy k veřejné zakázce 
“Vybavení křižovatky Martinovská, Provozní, 1. Čs. armádního sboru”, v rozsahu dle 
předloženého návrhu 

  
 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, T: 10.09.2014
 vedoucí odboru legislativního a právního 
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6) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, T: 28.02.2015
 vedoucí odboru legislativního a právního 
  
7) zmocňuje 
  

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

  
 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, T: 28.02.2015
 vedoucí odboru legislativního a právního 
  

 
RM_VZ 19 
Zadání veřejné zakázky “Rekonstrukce Úpravny vody Nová Ves II”, 
poř.č. 195/2014 
  
Usnesení číslo: 10809/RM1014/139 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o ukončení právního vztahu se společností NEVIS Opava s.r.o., IČO 26826437, se sídlem 
Vrchní 85/30, 747 05 Opava - Kateřinky, založeného smlouvou o dílo evid. č. 
1550/2014/OI/LPO ze dne 10.6.2014 a o uzavření “Dohody o vypořádání vzájemných práv a 
povinností ze smlouvy o dílo evid. č. 1550/2014/OI/LPO uzavřené dne 10.6.2014” dle přílohy 
č. 1 předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo na dokončení realizace 
stavby “Rekonstrukce Úpravny vody Nová Ves” v rozsahu dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu se společností: 

HYDROSPOR spol. s r.o. 
se sídlem: Úprkova 966/3, 702 00 Ostrava - Přívoz  
IČO: 47666374 
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za cenu nejvýše přípustnou 3.388.475,57 Kč bez DPH 

  
 

RM_M 11 
Návrh směnit nemovité věci v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (ul. 
Janáčkova) a návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti 
  
Usnesení číslo: 10810/RM1014/139 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1014 02511/14 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
rozhodnout 

směnit nemovité věci v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, a to části pozemků oddělené 
geometrickým plánem č. 4643-31/2014 ze dne 15.5.2014, vyhotoven Jiřím Novákem, IČO 
63302411 takto: 

- pozemek parc.č. 1960/30 o výměře 68 m2, oddělený z pozemku parc.č. 1960/1 
  včetně stavby parkoviště na tomto pozemku umístěné 
  (ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřeno městskému obvodu Moravská Ostrava a 
Přívoz) 

za 

- pozemek parc.č. 1914/3 o výměře 51 m2, oddělený z pozemku parc.č. 1914/2, 
- pozemek parc.č. 1915/5 o výměře 26 m2, oddělený z pozemku parc.č. 1915/2 
  (ve vlastnictví MXXX ČXXXXX, rok narození XXXX, bytem XXXXXX, 697 01 XXXXX   

a uzavřít Směnnou smlouvu, která je přílohou č. 4 předloženého materiálu 

Pro účely této směny je cena předmětů směny stejná. 

Zdůvodnění odchylky od ceny obvyklé 
 Na nemovitých věcech ve vlastnictví XXXX XXXXXXX je umístěna stavba trvalého 
charakteru – stavba chodníku ve vlastnictví SMO, a to v souvislosti se stavbou „Nová Karolina 
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– Nová ulice Porážková. Výše uvedená stavba byla dotována z operačního programu a proto je 
nutné pro závěrečné vyúčtování této dotace převést pozemky XXXX XXXXXXX, na kterých 
se nachází stavba chodníku, do vlastnictví SMO.  XXXX XXXXXX se směnou nemovitých 
věcí souhlasil za podmínky, že pro účely této směny bude cena předmětů směny stejná. 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
rozhodnout 

na straně budoucího oprávněného ze služebnosti uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu k části pozemku 1960/1 - ostatní plocha, 
ostatní komunikace, nově označené dle geometrického plánu č. 4643-31/2014 ze dne 15.5.2014 
jako pozemek: 

parc. č. 1960/30 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, s budoucím vlastníkem: 

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

za účelem uložení a provozování kabelového vedení veřejného osvětlení v pozemku parc č. 
1960/30 v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, na dobu časově neomezenou, za jednorázovou 
úplatu ve výši 1000,- Kč 

za podmínky, že zastupitelstvo rozhodne o směně a o uzavření směnné smlouvy dle bodu 1) 
tohoto usnesení 

  
3) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 10.09.2014
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 12 
Návrh na záměr prodeje částí pozemků v k. ú. Poruba-sever, obec 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 10811/RM1014/139 

(zn.předkl.) 
08 
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k materiálu č. BJ1014 02586/14 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

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

pozemek parc. č. 3655/91 o výměře 430 m2, který vznikne oddělením částí pozemků 
- parc. č. 3655/35 o výměře 150 m2, označené písmenem k 
- parc. č. 3655/48 o výměře 166 m2, označené písmenem j 
- parc.č. 3656/1 o výměře 114 m2, označené písmenem i 

pozemek parc. č. 3656/2 zast. plocha bez stavby čp. 6178 o výměře 597 m2, který vznikne 
oddělením částí pozemků 
- parc. č. 3656/1 o výměře 20 m2, označené písmenem e 
- parc.č. 3656/2 o výměře 578 m2, označené písmenem h 
vše dle geometrického plánu č. 2764-4/2014 ze dne 20.2.2014 

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

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

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

- pozemek parc. č. 2381/2 o výměře 4 m2, který vznikne oddělením části pozemku parc. č. 
2381 
- pozemek parc. č. 2381/3 o výměře 4 m2, který vznikne oddělením části pozemku parc. č. 
2381 
- pozemek parc. č. 2381/4 o výměře 3 m2, který vznikne oddělením části pozemku parc. č. 
2381 
dle geometrického plánu č. 2766-17/2014 ze dne 18.3.2014 

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

náměstkovi primátora Ing. Jiřímu Hrabinovi 
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodů1) a  2) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 10.09.2014
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 13 
Návrh koupit pozemek v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava 
(fotbalové hřiště) 
  
Usnesení číslo: 10812/RM1014/139 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1014 02438/14 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
rozhodnout o koupi pozemku parc.č. 2368/1 v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava 

ve vlastnictví 

TJ Polanka, se sídlem Hraničky čp. 701, 725 25 Ostrava-Polanka, IČO 44739532 

za dohodnutou kupní cenu ve výši 50.000,-Kč 

a o uzavření kupní smlouvy dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

vyhradit si rozhodnutí označit pozemek parc.č. 2368/1 v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava, 
jakožto majetek svěřený městskému obvodu Polanka nad Odrou, dle čl. 9 odst. 1, písm. b) 
Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města ostravy, ve znění pozdějších změn a 
doplňků, 

za podmínky, že se město stane jeho vlastníkem 
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3) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

označit pozemek parc.č. 2368/1 v k.ú. Polanka nad Odrou, jakožto majetek svěřený městskému 
obvodu Polanka nad Odrou, dle čl. 9 odst. 1, písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, 
Statut města Ostravy,  ve znění pozdějších změn a doplňků, 

za podmínky, že se město stane jeho vlastníkem 

  
4) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 10.09.2014
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 17 
Návrh na uzavření “Smlouvy o smlouvě budoucí kupní” se 100 % 
dceřinou společností HYUNDAI MOBIS Co., Ltd., k.ú. Mošnov, obec 
Mošnov 
  
Usnesení číslo: 10813/RM1014/139 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1014 02597/14 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
rozhodnout o uzavření  “Smlouvy o smlouvě budoucí kupní”, se 100 % dceřinou společností 
společnosti  HYUNDAI MOBIS Co., Ltd, společnost založená podle právního řádu Korejské 
republiky, se sídlem (Yaoksam-don) 203, Teheran-ro, Gangnem-gu, Soul, Korejská republika, 
registrační číslo společnosti 101-81-16406, 

za podmínek uvedených ve “Smlouvě o smlouvě  budoucí  kupní”, která je přílohou č. 1 a  2 
předloženého materiálu 

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

  
 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 10.09.2014
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 18 
Návrh na záměr města prodat nebo neprodat pozemek parc.č. 192/4, 
k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 10814/RM1014/139 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1014 02588/14 
k usnesení č. 10070/RM1014/133 
  
Rada města 
  
1) zrušuje 
   

své usnesení č. 10070/RM1014/133, bod 1), kterým doporučila zastupitelstvu města 
rozhodnout o záměru města prodat pozemek parc.č. 192/4, k.ú. Moravská Ostrava, obec 
Ostrava a zároveň doporučila zastupitelstvu města, aby si vyhradilo právo kdykoliv tento 
záměr zrušit 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
 
rozhodnout, že město nemá záměr prodat pozemek parc.č. 192/4, k.ú. Moravská Ostrava 

  
3) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 10.09.2014
 vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 23 
Návrh budoucího daru částí pozemků v k.ú. Mošnov, obec Mošnov a v 
k.ú. Sedlnice, obec Sedlnice, Moravskoslezskému kraji (Letiště Leoše 
Janáčka Ostrava - kolejové napojení) 
  
Usnesení číslo: 10815/RM1014/139 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1014 02543/14 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
rozhodnout o darování částí pozemků: 
- část parc.č. 1331/2 o výměře     215 m2  
- část parc.č. 1332/2 o výměře     345 m2 
- část parc.č. 1332/3 o výměře     305 m2 
- část parc.č. 1336    o výměře     641 m2 
- část parc.č. 1339/2 o výměře   1085 m2  
- část parc.č. 1340/26 o výměře   869 m2  
- část parc.č. 1340/27 o výměře 2578 m2 
- část parc.č. 1340/28 o výměře   682 m2 
- část parc.č. 1340/29 o výměře 2091 m2 
- část parc.č. 1356/2   o výměře 5540 m2 
- část parc.č. 1366/3   o výměře   386 m2 
- část parc.č. 1441      o výměře    90 m2 
- část parc.č. 1340/35 o výměře   325 m2 
- část parc.č. 1469/4   o výměře    18 m2  
vše v k.ú. Mošnov, obec Mošnov 

a dále částí pozemků: 

- část parc.č. 1122/8   o výměře 1384 m2 
- část parc.č. 1122/10 o výměře   488 m2 
- část parc.č. 1122/11 o výměře 4238 m2 
- část parc.č. 1122/15 o výměře    31 m2 
- část parc.č. 1127      o výměře    50 m2 
- část parc.č. 1129/3   o výměře   226 m2 
- část parc.č. 1129/6   o výměře   476 m2 
- část parc.č. 1129/7   o výměře   507 m2 
- část parc.č. 1129/8   o výměře   338 m2 
- část parc.č. 1130/4   o výměře   100 m2 
- část parc.č. 1121/25 o výměře    159 m2 
- část parc.č. 1121/2   o výměře     68 m2 
- část parc.č. 1130/8   o výměře     85 m2 
- část parc.č. 1121/23 o výměře    189 m2 
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- část parc.č. 1122/23 o výměře    441 m2 
- část parc.č. 1122/25 o výměře    519 m2 
- část parc.č. 1122/26 o výměře    107 m2 
- část parc.č. 1122/29 o výměře    324 m2 
- část parc.č. 1559/9   o výměře    203 m2 
- část parc.č. 1557/8   o výměře       4 m2, 
vše v k.ú. Sedlnice, obec Sedlnice 

Moravskoslezskému kraji se sídlem 28.října 2771/117, 702 18 Ostrava, IČO: 70890692 

za podmínek uvedených ve smlouvě o  budoucí smlouvě darovací dle přílohy č. 3 
předloženého materiálu a uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě darovací dle přílohy č.3 
předloženého materiálu 

za podmínky, že k uzavření budoucí darovací smlouvy bude udělen souhlas Ministerstva 
průmyslu a obchodu 

  
2) ukládá 
   

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

  
 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 10.09.2014
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 25 
Návrh na souhlas s umístěním inženýrských sítí do pozemku ve 
vlastnictví SMO, návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o 
zřízení služebnosti a návrh na uzavření nájemní smlouvy s fyzickou 
osobou 
  
Usnesení číslo: 10816/RM1014/139 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

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

parc. č. 3265/9 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
v k.ú. Radvanice, obec Ostrava, pro: 
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XXXX XXXXXX XXX XXXXXXXX XXXX 
XXXXXXXXX XX XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX XXXXXXX 

v rámci stavby “Pneuservis pana Dužíka” 

  
2) rozhodla 
  

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

parc. č. 3265/9 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
v k.ú. Radvanice, 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: 

PXXX DXXXX, rok narození XXXX 
bydlištěm XXXXXXXXXXX, 710 00 XXXXXXXXXXXXX 

za účelem zřízení a provozování vodovodní přípojky a plynovodní přípojky, na dobu časově 
neomezenou, za jednorázovou úplatu ve výši: 
- 200,- Kč + DPH v zákonné výši za každý i započatý metr délky vodovodní přípojky, nejméně 
však 1.500,- Kč + DPH v zákonné 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 pozemku parc.č. 3265/9, ost. plocha - ost. komunikace o 
celkové výměře 24,73 m2, tj. část označená v situačním snímku jako část “A” o výměře 
17,88 m2 (napojení na ul. Těšínská), část označená v situačním snímku jako část “B” o výměře 
2,90 m2 (vodovodní přípojka) a část označená v situačním snímku jako část “C” o výměře 
3,95 m2 (plynovodní přípojka) v k.ú. Radvanice, obec Ostrava (ul. Těšínská) 
s 
PXXXX DXXXXXX, rok narození XXXX 
bydliště: XYXXXXXXXXXX 
             710 00 XXXXXXXXXXXXX 
za účelem úpravy chodníku pro příjezd z/na ul. Těšínská a uložení vodovodní a plynovodní 
přípojky, na dobu určitou ode dne účinnosti smlouvy do okamžiku zápisu služebnosti 
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vodovodní a plynovodní přípojky k části pozemku, nejdéle však do 31. 12. 2016, za nájemné 
ve výši 110,- Kč/m2/rok, tj. 2. 720,- Kč/ročně, 
dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 27 
Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene - služebnosti s MSK a smluv o zřízení služebnosti s fyzickými 
osobami 
  
Usnesení číslo: 10817/RM1014/139 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1014 02576/14 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
rozhodnout 

na straně budoucího oprávněného, uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene - služebnosti dle přílohy č. 2 předloženého materiálu k pozemkům: 

p. p. č. 613/103 – ostatní plocha, jiná plocha, 

p. p. č. 613/108 - ostatní plocha, jiná plocha, 

oba v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, ve vlastnictví: 

Moravskoslezský kraj 
se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava 
IČO 70890692, 
svěřeny k hospodaření Základní škole, Ostrava-Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a, příspěvkové organizaci, 

s uvedeným vlastníkem, 

za účelem zřízení, provozování a údržby podzemního vodovodního řadu v částech uvedených 
pozemků, na dobu neurčitou a za jednorázovou úplatu ve výši 1.000,-Kč + DPH v zákonné 
výši 
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2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
rozhodnout 

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

parc. č. 1906/17 – ostatní plocha, zeleň, 
v k. ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava, ve společném jmění manželů: 

Manželé 
XXXXX XXXX, rok narození 1XX9 
XXX XXXXXX, rok narození 1XX9 
oba bydliště XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X 
XXXXXXXX XXXXXXa, 

s uvedenými vlastníky pozemku, 

za účelem zřízení, provozování a údržby kanalizace DN 200 v uvedeném pozemku v rozsahu 
daném geometrickým plánem č. 1228-514/2005 ze dne 28.1.2005, na dobu časově neomezenou 
za celkovou jednorázovou úplatu ve výši 1.000,-Kč 

  
3) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
rozhodnout 

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

parc. č. 1510/3 – zahrada, 
v k. ú. Svinov, obec Ostrava, ve vlastnictví: 

XXX XXXXch, rok narození 1XX3 
bydliště XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXeh, 

s uvedeným vlastníkem pozemku, 

za účelem zřízení, provozování a udržování vodovodního řadu DN 50 v uvedeném pozemku v 
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rozsahu daném geometrických plánem č. 2466-158b/2013 ze dne 20.8.2013, na dobu časově 
neomezenou za celkovou jednorázovou úplatu ve výši 5.250,-Kč 

  
4) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
rozhodnout 

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

parc. č. 1510/4 – zahrada, 
v k. ú. Svinov, obec Ostrava, ve společném jmění manželů: 

Manželé 
XXXXXX XXXXX, rok narození 1XX1 
XXXXXXXXX XXXXXXvá, rok narození 1XX3 
oba bydliště XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X Xábřeh, 

s uvedenými vlastníky pozemku, 

za účelem zřízení a provozování vodovodního řadu DN 50 v uvedeném pozemku v rozsahu 
daném geometrických plánem č. 2466-158b/2013 ze dne 20.8.2013, provádění údržby, opravy 
a rekonstrukce vodovodního řadu DN 50, na dobu časově neomezenou za celkovou 
jednorázovou úplatu ve výši 11.250,-Kč 

  
5) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 10.09.2014
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 28 
Návrh na využití předkupního práva k pozemku, informace o 
postoupení pohledávky likvidátorovi - Dentální ateliér s.r.o. “v likvidaci” 
  
Usnesení číslo: 10818/RM1014/139 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1014 02522/14 
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Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o využití předkupního práva podle kupní smlouvy a smlouvy o předkupním 
právu ev. č. 2346/2006/MJ ze dne 28.6.2006 k pozemku parc. č. 1581/100 v k.ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví Dentální ateliér s.r.o. “v likvidaci”, se sídlem Ostrava -
Moravská Ostrava, Nádražní 982/104, PSČ 702 00, IČO 268 62 611 

a uzavřít kupní smlouvu, jejímž předmětem bude koupě výše uvedeného pozemku  za kupní 
cenu ve výši 1,040.000,- Kč dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  
2) bere na vědomí 
   

informaci, že statutární město Ostrava uplatnilo pohledávku ve výši 400.000,- Kč a přihlásilo ji 
do likvidace k jejímu uspokojení přihláškou dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 
 

  
3) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 10.09.2014
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 29 
Návrh na záměr směny kanalizace ve vlastnictví statutárního města 
Ostrava za kanalizaci ve vlastnictví spol. Vítkovice, a.s., v k.ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 10819/RM1014/139 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1014 02547/14 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
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rozhodnout o záměru statutárního města Ostravy směnit vodohospodářský majetek  v k.ú. 
Moravská Ostrava, obec Ostrava a to: 

• kanalizaci z betonového potrubí DN 700/1050 délky 429 m, ve vlastnictví statutárního 
města Ostrava, uloženou v pozemcích: 

• - 3636/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
• - 3640/6 - zastavěná plocha a nádvoří, 
• - 2975/7 - ostatní plocha, zeleň, 
• - 2643/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace  

za 

• kanalizaci z betonového potrubí DN 1000 délky 430 m, uloženou v pozemcích: 
• - 3636/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
• - 3640/6 - zastavěná plocha, nádvoří, 
• - 2975/7 - ostatní plocha, zeleň, 
• - 2643/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

ve vlastnictví spol. Vítkovice a.s., se sídlem Ruská 2887/101, Ostrava - Vítkovice,
PSČ: 706 02,  
IČO:  27786749 
a  zároveň si vyhrazuje tento záměr zrušit  

  
2) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 10.09.2014
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 33 
Návrh na záměr města vložit majetek statutárního města Ostrava do 
základního kapitálu společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. 
  
Usnesení číslo: 10820/RM1014/139 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1014 02557/14 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
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rozhodnout o záměru města vložit níže uvedený majetek statutárního města Ostravy do 
základního kapitálu společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., se sídlem Ostrava-Zábřeh, Ruská 
čp. 3077/135,PSČ 700 30, IČ 259 11 368 formou nepeněžitého vkladu a to: 

Pozemek parc.č. 1706 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, včetně: 
umělého vyhřívání hlavní hrací plochy fotbalového stadionu umístěné na části pozemku parc.č. 
1706 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, sestávající se z topného systému (kabely, vč. 
úložných žlabů), regulačního systému a přípojky elektro, 
veškerých komunikací, zpevněné plochy nekryté tribuny u hrací plochy, osvětlovacích stožárů 
 hlavní hrací plochy, hlavního vodovodního řadu do a v areálu Bazaly, osvětlení komunikace 
před hlavním vstupem do areálu, osvětlení tréninkové hrací plochy, stožárů pro ozvučení na 
nekryté tribuně, betonových  schodišť před vstupem do sportovního areálu, schodišť 
betonových u vchodů č. 2, 3 a 4, ploch z betonových dlaždic před hlavním vstupem, veškerých 
betonových dlažeb zámkových, betonových dlažeb u vchodů č. 2, 3 a 4, ploch z betonových 
dlaždic u vstupu do arálu z východní strany, plotu ze strojového pletiva a plotu z vlnitého 
plechu, trvalých porostů, zátěžového trávníku a sociálního zařízení vše na pozemku parc.č. 
1706 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava.  

Pozemek parc.č. 1708 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, jehož součástí je budova čp. 1028, 
Pozemek parc.č. 1709/1 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, jehož součástí je budova čp. 
1067 a trafostanice   

  
2) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 10.09.2014
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 38 
Návrh na výkup pozemku parc.č. 1778/127 pro VTP v lokalitě “Nad 
Myslivnou” v k.ú. Poruba, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 10821/RM1014/139 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1014 02591/14 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
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rozhodnout koupit spoluvlastnický podíl  o velikosti 1/2 k pozemku parc.č. 1778/127 orná 
půda, v k.ú. Poruba, obec Ostrava, který vznikne oddělením z pozemku parc.č. 1778/95, a to na 
základě geometrického plánu č. 2789-256/2014 ze dne 18.6.2014, od XXXX XXXXX 
XXXXXXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX X 
XXXXXXX XXXXX a spoluvlastnický podíl  o velikosti 1/2 k pozemku parc.č. 1778/127 
orná půda, v k.ú. Poruba, obec Ostrava, který vznikne oddělením z pozemku parc.č. 1778/95, a 
to na základě geometrického plánu č. 2789-256/2014 ze dne 18.6.2014 od XXXXXXXXX 
XXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX 
XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX 
 za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která je přílohou č. 5 předloženého materiálu a 
zdůvodněním odchylky od ceny obvyklé v důvodové zprávě a uzavřít kupní smlouvu dle 
přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  
2) ukládá 
   

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

  
 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 10.09.2014
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 42 
Předchozí souhlas k pronájmu nemovitostí v majetku města, svěřených 
městskému obvodu Poruba 
  
Usnesení číslo: 10822/RM1014/139 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 
  
1) vydává 
  

předchozí souhlas k pronájmu nemovitostí dle čl. 7, odst. (8), písm. c), bodu 2 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 a stavebního řádu 
odpovědí na žádost městského obvodu Poruba dle předloženého materiálu 

  
 Vyřizuje: Ing. arch. Cyril Vltavský, T: 23.09.2014
 vedoucí odboru útvaru hlavního architekta a stavebního řádu 
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RM_M 16 
Informace o podaných žádostech o zpracování územních studií na 
území města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 10823/RM1014/139 

(zn.předkl.) 
89 

  
k materiálu č. BJ1014 02581/14 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

vzít na vědomí informaci o podaných žádostech o zpracování územních studií na území města 
Ostravy dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) ukládá 
  

náměstkovi primátora Ing. Jiřímu Hrabinovi 
předložit zastupitelstvu města k projednání informaci o podaných žádostech o zpracování 
územních studií na území města Ostravy 

  
 Vyřizuje: Ing. arch. Cyril Vltavský, T: 10.09.2014
 vedoucí odboru útvaru hlavního architekta a stavebního řádu 
  

 
RM_M 21 
Odpověď zastupitelstva města paní Ing. J. F. 
  
Usnesení číslo: 10824/RM1014/139 

(zn.předkl.) 
89 

  
k materiálu č. BJ1014 02569/14 
  
Rada města 
  
1) souhlasí 
   

s návrhem odpovědi paní Ing. JXXX FXXXXXXXXX dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 
 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
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schválit návrh odpovědi paní Ing. JXXX FXXXXXXXXX dle přílohy č. 2 předloženého 
materiálu 

  
3) ukládá 
  

náměstkovi primátora Ing. Jiřímu Hrabinovi 
předložit zastupitelstvu města ke schválení návrh odpovědi paní Ing. JXXX FXXXXXXXXX 
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
 Vyřizuje: Ing. arch. Cyril Vltavský, T: 10.09.2014
 vedoucí odboru útvaru hlavního architekta a stavebního řádu 
  

 
RM_M 15 
Dotace městským obvodům 
  
Usnesení číslo: 10825/RM1014/139 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

a) o poskytnutí investiční dotace městskému obvodu Radvanice a Bartovice ve výši
2 414 tis.Kč na projekt “Snížení energetických ztrát objektu MŠ na ul. Těšínská 279 v Ostravě-
Radvanicích” z rozpočtové rezervy města 

b) o poskytnutí investiční dotace městskému obvodu Stará Bělá ve výši 8 991 tis.Kč na 
projekty “Energetické úspory objektu úřadu” (3 132 tis.Kč) a “Energetické úspory objektu č.p. 
154” (5 859 tis.Kč) z rozpočtové rezervy města 

c) o poskytnutí investiční dotace městskému obvodu Martinov ve výši 2 697 tis.Kč na akci 
“Energetické úspory objektu Na Svobodě 3139” z rozpočtové rezervy města 

d) o poskytnutí investiční dotace městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ve výši 
13 220 tis.Kč na akci “Zateplení školských zařízení v obvodu MOaP” z rozpočtové rezervy 
města 

e) o poskytnutí investiční dotace městskému obvodu Slezská Ostrava ve výši 4 256 tis.Kč na 
akci “Zateplení a výměna oken tělocvičny ZŠ Pěší z rozpočtové rezervy města 
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2) schvaluje 
  

rozpočtová opatření, kterými se 

z v y š u j í 

- investiční transfery  
na § 6399, pol. 6341, ORJ 120, ÚZ 3500,     org. 17 o   2 414 tis.Kč   
                                                                        org. 8   o   8 991 tis.Kč   
                                                                        org. 19 o   2 697 tis.Kč    
                                                                        org. 2   o 13 220 tis.Kč   
                                                                        org. 3   o   4 256 tis.Kč      

s n i ž u j e  

- rozpočtová rezerva 
na § 6409, pol. 5901, ORJ 120     o   2 414 tis.Kč   
                                                      o   8 991 tis.Kč  
                                                      o   2 697 tis.Kč    
                                                      o 13 220 tis.Kč  
                                                      o   4 256 tis.Kč   

Městský obvod Radvanice a Bartovice 
- zvýší přijaté investiční transfery od obcí na pol. 4221, ÚZ 3500 o 2 414 tis.Kč 
- zvýší kapitálové výdaje na akci 6878 - snížení energetických ztrát MŠ na ul. Těšínská 279 
  na § 3111, pol. 612x, ÚZ xxxxxxxx o 2 414 tis.Kč 

Městský obvod Stará Bělá 
- zvýší přijaté investiční transfery od obcí na pol. 4221, ÚZ 3500 o 8 991 tis.Kč 
- zvýší kapitálové výdaje na akci 8755 - energetické úspory objektu úřadu 
  na § 6171, pol. 61xx, ÚZ xxxxxxxx o 3 132 tis.Kč 
- zvýší kapitálové výdaje na akci 8756 - energetické úspory objektu č.p. 154 
  na § xxxx, pol. 61xx, ÚZ xxxxxxxx o 5 859 tis.Kč 

Městský obvod Martinov  
- zvýší přijaté investiční transfery od obcí na pol. 4221, ÚZ 3500 o 2 697 tis.Kč 
- zvýší kapitálové výdaje na akci 8754 - energetické úspory objektu Na Svobodě 3139 
  na § xxxx, pol. 61xx, ÚZ xxxxxxxx o 2 697 tis.Kč 

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz  
- zvýší přijaté investiční transfery od obcí na pol. 4221, ÚZ 3500 o 13 220 tis.Kč 
- zvýší kapitálové výdaje na akci 6879 - zateplení školských zařízení v obvodu MOaP 
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  na § 311x, pol. 61xx, ÚZ xxxxxxxx o 13 220 tis.Kč 

Městský obvod Slezská Ostrava  
- zvýší přijaté investiční transfery od obcí na pol. 4221, ÚZ 3500 o 4 256 tis.Kč 
- zvýší kapitálové výdaje na akci 6880 - zateplení a výměna oken budovy tělocvičny ZŠ Pěší 
  na § 3113, pol. 61xx, ÚZ xxxxxxxx o 4 256 tis.Kč 

  
3) ukládá 
   

vedoucímu odboru financí a rozpočtu 
realizovat schválená rozpočtová opatření 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.09.2014
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  

 
RM_VZ 4 
Významná veřejná zakázka “Podpora veřejné dopravy”, poř.č. 199/2014 
  
Usnesení číslo: 10826/RM1014/139 

(zn.předkl.) 
09 

  
k materiálu č. BJ1014 02602/14 
k usnesení č. 10579/RM1014/137 
  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

podání žádosti o dotaci pro projekt “Podpora veřejné dopravy” v rámci 
Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko, oblast podpory 1.3 Rozvoj 
dopravní obslužnosti 

  
2) ukládá 
  

Magistrátu města Ostravy - odboru ekonomického rozvoje 
zajistit předložení žádosti o dotaci a všech jejich příloh pro projekt dle bodu 1) tohoto usnesení 
v souladu s podmínkami výzvy č. 1.3 - 12 ROP NUTS II Moravskoslezsko 

  
 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 09.09.2014
 vedoucí odboru ekonomického rozvoje 
  
3) souhlasí 
  

v případě úspěšnosti žádosti o financování projektu uvedeného v bodu 1) tohoto usnesení s 
financováním projektu v roce 2015 a zajištěním předfinancování projektu ve výši 57,257 mil. 
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Kč, přičemž v částce je obsaženo spolufinancování ve výši 21,471 mil. Kč 

  
4) ukládá 
  

Magistrátu města Ostravy - odboru dopravy zajistit spolufinancování a předfinancování 
projektu v rámci specifikace nároků na rozpočet statutárního města Ostrava na rok 2015 dle 
bodu 3) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Břetislav Glumbík, T: 31.12.2014
 vedoucí odboru dopravy 
  
5) rozhodla 
  

vyzvat k podání nabídek dodavatele v otevřeném řízení podle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na realizaci projektu “Podpora veřejné 
dopravy” v rozsahu dle předloženého návrhu, kdy zakázku zajišťuje na základě Smlouvy o 
poskytování služeb administrace zadávacích řízení společnost MT Legal s.r.o., advokátní 
kancelář, Brno, a to za podmínky schválení odůvodnění veřejné zakázky “Podpora veřejné 
dopravy” zastupitelstvem města 

  
6) jmenuje 
  

komisi pro otevírání obálek ve složení 

členové:                                                                                                                                           
1. Ing. Břetislav Glumbík              - odbor dopravy 
2. Ing. Miloš Novák                       - Ostravské komunikace a.s. 
3. Mgr. Milan Šebesta, LL.M.       - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, Brno 

náhradníci:             
1. Ing. Milan Halenčák                   - odbor dopravy  
2. Ing. Daniel Lyčka                       - Ostravské komunikace a.s.  
3. Mgr. David Mareš, Ph.D.           - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, Brno 

  
7) jmenuje 
  

hodnotící komisi a komisi pro posouzení kvalifikace ve složení 

členové:    
1. Ing. Petr Kajnar                  -  primátor  
2. Ing. Břetislav Glumbík       - odbor dopravy 
3. Ing. Jiří Lazar                      - odbor dopravy 
4. Ing. Miloš Novák                - Ostravské komunikace a.s.   



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

 

Strana 50/65 

5. Ing. Miroslav Laštůvka         - Ostravské komunikace a.s.   
6. Ing. Martin Chovanec           - Dopravní podnik Ostrava a.s. 
7. Mgr. Milan Šebesta, LL.M.  - MT Legal, advokátní kancelář, Brno  
  

náhradníci:                                                                                                                                       
    1. Ing. Eva Seborská            - odbor legislativní a právní 
2. Ing. Milan Halenčák             - odbor dopravy  
3. Ing. Tomáš Procházka          - odbor dopravy       
4. Ing. Daniel Lyčka                 - Ostravské komunikace a.s.  
5. Ing. Margita Navrátilová      - Ostravské komunikace a.s. 
6. Ing. David Mlčák                  - Dopravní podnik Ostrava a.s. 
7. Mgr. David Mareš, Ph.D.     - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, Brno 

  
8) schvaluje 
  

účast zástupce Úřadu regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko jako pozorovatele 
(bez práva hlasování) na jednání hodnotící komise k veřejné zakázce “Podpora veřejné 
dopravy”, poř.č. 199/2014 

  
9) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
 
schválit odůvodnění veřejné zakázky “Podpora veřejné dopravy” v rozsahu dle předloženého 
návrhu 

  
10) ukládá 
  

náměstkovi primátora Bc. Tomáši Suchardovi 
předložit ke schválení zastupitelstvu města Odůvodnění veřejné zakázky “Podpora veřejné 
dopravy” v rozsahu dle předloženého návrhu 

  
 Vyřizuje: Ing. Břetislav Glumbík, T: 10.09.2014
 vedoucí odboru dopravy 
  

 
RM_VZ 5 
Veřejná zakázka “Inteligentní zastávky”, poř.č. 198/2014 
  
Usnesení číslo: 10827/RM1014/139 

(zn.předkl.) 
09 

  
k materiálu č. BJ1014 02600/14 
k usnesení č. 10579/RM1014/137 
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Rada města 
  
1) schvaluje 
  

podání žádosti o dotaci pro projekt “Inteligentní zastávky” v rámci Regionálního operačního 
programu NUTS II Moravskoslezsko, oblast podpory 1.3 Rozvoj dopravní obslužnosti 

  
2) ukládá 
  

Magistrátu města Ostravy - odboru ekonomického rozvoje 
zajistit předložení žádosti o dotaci a všech jejich příloh pro projekt dle bodu 1) tohoto usnesení 
v souladu s podmínkami výzvy č. 1.3 - 12 ROP NUTS II Moravskoslezsko 

  
 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 09.09.2014
 vedoucí odboru ekonomického rozvoje 
  
3) souhlasí 
  

v případě úspěšnosti žádosti o financování projektu uvedeného v bodu 1) tohoto usnesení s 
financováním projektu v roce 2015 a zajištěním předfinancování projektu ve výši 33,880 mil. 
Kč, přičemž v částce je obsaženo spolufinancování ve výši 5,082 mil. Kč 

  
4) ukládá 
  

Magistrátu města Ostravy - odboru dopravy 
zajistit spolufinancování a předfinancování projektu v rámci specifikace nároků na rozpočet 
statutárního města Ostrava na rok 2015 dle bodu 3) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Břetislav Glumbík, T: 31.12.2014
 vedoucí odboru dopravy 
  
5) rozhodla 
  

vyzvat k podání nabídek dodavatele v otevřeném řízení podle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na realizaci projektu “Inteligentní 
zastávky” v rozsahu dle předloženého návrhu, kdy zakázku zajišťuje na základě Smlouvy o 
poskytování služeb administrace zadávacích řízení společnost MT Legal s.r.o., advokátní 
společnost, Brno, a to za podmínky schválení požadavků na obsah smlouvy veřejné zakázky 
“Inteligentní zastávky” zastupitelstvem města 

  
6) jmenuje 
  

komisi pro otevírání obálek ve složení 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

 

Strana 52/65 

členové:                                                                                                                                           
1. Ing. Břetislav Glumbík             - odbor dopravy 
2. Ing. arch. Cyril Vltavský          - útvar hlavního architekta a stavebního řádu 
3. Mgr. Milan Šebesta, LL.M.      - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, Brno 

náhradníci: 
1. Ing. Libuše Humlíčková            - odbor dopravy  
2. Ing. Miroslav Křídlo                  - útvar hlavního architekta a stavebního řádu 
3. Mgr. David Mareš, Ph.D.          - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, Brno 

  
7) Jmenuje 
  

hodnotící komisi a komisi pro posouzení kvalifikace ve složení 

členové: 
1. Ing. Petr Kajnar                     -  primátor  
2. Ing. Břetislav Glumbík          - odbor dopravy 
3. Ing. Ondřej Palkovský           - odbor dopravy 
4. Ing. arch. Cyril Vltavský       - útvar hlavního architekta a stavebního řádu 
5. p. Daniel Kaps                       - Koordinátor ODIS, s.r.o. Ostrava   
6. Ing. Martin Chovanec            - Dopravní podnik Ostrava a.s. 
7. Mgr. Milan Šebesta, LL.M.   - MT Legal, advokátní kancelář, Brno  

náhradníci:                                                                                                                                       
    1. Ing. Eva Seborská               - odbor legislativní a právní  
2. Ing. Libuše Humlíčková         - odbor dopravy  
3. Ing. Martin Fojtík                   - odbor dopravy       
4. Ing. Miroslav Křídlo               - útvar hlavního architekta a stavebního řádu 
5. Ing. Jiří Lyčka                         - Koordinátor ODIS, s.r.o. Ostrava   
6. Ing. David Mlčák                    - Dopravní podnik Ostrava a.s. 
7. Mgr. David Mareš, Ph.D.       - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, Brno 

  
8) schvaluje 
  

účast zástupce Úřadu regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko jako pozorovatele 
(bez práva hlasování) na jednání hodnotící komise k veřejné zakázce “Inteligentní zastávky”, 
poř.č. 198/2014 

  
9) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
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schválit požadavky na obsah smlouvy veřejné zakázky “Inteligentní zastávky” v rozsahu dle 
předloženého návrhu 

  
10) ukládá 
  

náměstkovi primátora Bc. Tomáši Suchardovi 
předložit ke schválení zastupitelstvu města požadavky na obsah smlouvy veřejné zakázky 
“Inteligentní zastávky” v rozsahu dle předloženého návrhu 

  
 Vyřizuje: Ing. Břetislav Glumbík, T: 10.09.2014
 vedoucí odboru dopravy 
  

 
RM_M 6 
Navýšení průměrného přepočteného stavu zaměstnanců právnické 
osobě Domov Korýtko, příspěvková organizace 
  
Usnesení číslo: 10828/RM1014/139 

(zn.předkl.) 
41 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
   

navýšení průměrného přepočteného stavu zaměstnanců právnické osobě Domov Korýtko, 
příspěvková organizace s účinností od 1. 10. 2014 o 7 zaměstnanců na celkový počet 170 a 
krytí souvisejících zvýšených osobních nákladů o 448 tis. Kč z navýšených vlastních výnosů 
organizace 

  
 

RM_M 5 
Poskytnutí stipendia města Ostravy v akademickém roce 2014/2015 a 
schválení Zásad na poskytnutí stipendia v akademickém roce 2015/2016 
  
Usnesení číslo: 10829/RM1014/139 

(zn.předkl.) 
60 

  
k materiálu č. BJ1014 02420/14 
k usnesení č. 1938/ZM1014/27 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
 
rozhodnout o poskytnutí stipendia města Ostravy v akademickém roce 2014/2015 studujícím 
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ve výši uvedené v důvodové zprávě předloženého materiálu 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
 
rozhodnout o uzavření smluv o poskytnutí stipendia města Ostravy v akademickém roce 
2014/2015 mezi statutárním městem Ostrava a příjemci stipendia dle bodu 1) tohoto usnesení a 
přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
3) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
 
schválit Zásady pro poskytnutí stipendia města Ostravy pro akademický rok 2015/2016 dle 
přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
4) ukládá 
  

náměstkovi primátora Ing. Martinu Štěpánkovi, Ph.D. 
předložit návrh dle bodů 1) - 3) tohoto usnesení zastupitelstvu města ke schválení 

  
 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 10.09.2014
 vedoucí odboru sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit 
  

 
RM_M 7 
Návrh zásad pro poskytování účelových dotací na rok 2015 včetně 
návrhu na vyhlášení výběrového řízení pro poskytování účelových 
dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 10830/RM1014/139 

(zn.předkl.) 
86 

  
k materiálu č. BJ1014 02580/14 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
 
a) vyhradit si rozhodnutí ve věci schválení Zásad pro poskytování účelových dotací z rozpočtu 
statutárního města Ostravy na rok 2015 
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b) vyhradit si rozhodnutí ve věci vyhlášení výběrového řízení pro poskytování účelových 
dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2015 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

a) schválit návrh Zásad pro poskytování účelových dotací z rozpočtu statutárního města 
Ostravy na rok 2015 dle přílohy č. 1 - 10 předloženého materiálu s úpravou 

b) schválit návrh na vyhlášení výběrového řízení pro poskytování účelových dotací z rozpočtu 
statutárního města Ostravy na rok 2015 dle přílohy č. 11 předloženého materiálu 

  
3) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o vyhlášení výběrového řízení pro poskytování účelových dotací z rozpočtu 
statutárního města Ostravy v roce 2015 dle přílohy č. 11 předloženého materiálu 

  
4) ukládá 
  

náměstkovi primátora Ing. Martinu Štěpánkovi, Ph.D. a 
náměstkyni primátora Ing. Simoně Piperkové 
předložit návrhy dle bodů 1) až 3) tohoto usnesení na zasedání zastupitelstva města dne 
10.9.2014 

  
 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 10.09.2014
 vedoucí odboru sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit 
  
 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 10.09.2014
 vedoucí odboru kultury a zdravotnictví 
  

 
RM_M 34 
Sociální inkluze Ostrava - Aktualizovaný integrovaný program 2014+ 
  
Usnesení číslo: 10831/RM1014/139 

(zn.předkl.) 
86 

  
k materiálu č. BJ1014 02572/14 
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Rada města 
  
1) bere na vědomí 
   

dokument Sociální inkluze Ostrava - Aktualizovaný integrovaný program 2014+ dle přílohy 
č.1 předloženého materiálu 

  
2) ukládá 
   

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

  
 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 10.09.2014
 vedoucí odboru sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit 
  

 
RM_M 37 
Žádost Sportovní basketbalové školy Ostrava o poskytnutí mimořádné 
dotace ve výši 1 mil. Kč na zabezpečení startu basketbalové extraligy 
žen 
  
Usnesení číslo: 10832/RM1014/139 

(zn.předkl.) 
86 

  
k materiálu č. BJ1014 02579/14 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí účelové neinvestiční dotace Sportovní basketbalové škole Ostrava 
o.s. se sídlem: Václava Košaře 22, 700 30 Ostrava - Dubina, IČ: 69610576 ve výši 
1.000 tis. Kč na zabezpečení startu basketbalové extraligy žen a o uzavření smlouvy mezi 
statutárním městem Ostrava a výše uvedeným subjektem dle přílohy č. 2 předloženého 
materiálu 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
schválit rozpočtové opatření, kterým se 

-   s n i ž u j e 
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rozpočtová rezerva 

na § 6409, pol. 5901, ORJ 120                                      o 650 tis. Kč 

-   s n i ž u j í 

neinvestiční transfery 

na § 3419, pol. 5213, ORG 4262, ÚZ 7112, ORJ 161   o 100 tis. Kč 
na § 3419, pol. 5213, ÚZ 2003, ORJ 161                       o 250 tis. Kč 

-   z v y š u j í 

neinvestiční transfery 

na § 3419, pol. 5222, ORJ 161                                        o 1 000 tis. Kč 

  
3) ukládá 
  

náměstkovi primátora Ing. Martinu Štěpánkovi, Ph.D. 
předložit návrh dle bodů 1) - 2) tohoto usnesení k rozhodnutí a ke schválení zastupitelstvu 
města na jeho jednání dne 10.9.2014 

  
 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 10.09.2014
 vedoucí odboru sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit 
  

 
RM_M 40 
Žádost Českého krasobruslařského svazu o poskytnutí neinvestiční 
účelové dotace na realizaci Mistrovství Evropy v krasobruslení v 
Ostravě v roce 2017 ve výši 4,5 mil. Kč na základě úspěšné kandidatury 
  
Usnesení číslo: 10833/RM1014/139 

(zn.předkl.) 
86 

  
Rada města 
  
1) bere na vědomí 
  

úspěšnou kandidaturu Českého atletického svazu na pořádání Mistrovství Evropy v 
krasobruslení v Ostravě v roce 2017 
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2) ukládá 
  

vedoucí odboru sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit 
zapracovat požadovanou částku v celkové výši 4 500 tis. Kč do návrhu rozpočtu statutárního 
města Ostravy na rok 2016 

  
 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 31.12.2014
 vedoucí odboru sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit 
  
3) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
rozhodnout o zapracování částky v celkové výši 4 500 tis. Kč do návrhu rozpočtu statutárního 
města Ostravy na rok 2016 

  
4) ukládá 
  

náměstkovi primátora Ing. Martinu Štěpánkovi, Ph.D. 
předložit návrh dle bodu 3) tohoto usnesení k rozhodnutí a ke schválení zastupitelstvu města na 
jeho jednání dne 10. 9. 2014 

  
 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 10.09.2014
 vedoucí odboru sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit 
  

 
RM_M 14 
Žádost společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s. o neinvestiční 
účelovou dotaci na odstranění havarijního stavu zpevněných ploch, 
dešťové kanalizace anglických dvorků před únikovými východy divadla 
a anglických dvorků včetně obložení soklů z travertinu 
  
Usnesení číslo: 10834/RM1014/139 

(zn.předkl.) 
42 

  
k materiálu č. BJ1014 02595/14 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
 
rozhodnout o poskytnutí neinvestiční účelové dotace ve výši 2.200 tis. Kč společnosti Dům 
kultury města Ostravy, a.s., se sídlem 28. října 124/2556, PSČ 709 24 Ostrava, IČO: 47151595, 
na odstranění havarijního stavu zpevněných ploch, dešťové kanalizace anglických dvorků před 
únikovými východy divadla DKMO a anglických dvorků včetně obložení soklů z travertinu dle 
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důvodové zprávy a příloh č. 1 a 2 předloženého materiálu 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
schválit rozpočtové opatření, kterým se: 

- zvýší neinvestiční transfery 
na § 3392, pol. 5213, ÚZ 8113, ORJ 160, org. 4257  o 1 500 tis.Kč 
- sníží kapitálové výdaje 
na § 6399, pol. 6121, ÚZ 8113, ORJ 230                   o 1 500 tis.Kč 
- zvýší neinvestiční transfery 
na § 3392, pol. 5213, ÚZ 0000, ORJ 160, org. 4257  o    700 tis.Kč 
sníží kapitálové výdaje 
na § 6409, pol. 6909, ÚZ 0000, ORJ 230, org. 8064  o    700 tis.Kč 

  
3) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření smlouvy mezi statutárním městem Ostrava a Domem kultury města 
Ostravy, a.s., se sídlem 28. října 124/2556, PSČ 709 24 Ostrava, IČO: 47151595, dle přílohy 
č. 3 předloženého materiálu 

  
4) žádá 
  

předsedu představenstva společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s. 
o předložení návrhů dle bodů 1) - 3) tohoto usnesení zastupitelstvu města na jeho zasedání dne 
10.09.2014 

  
 Vyřizuje: Ing. Jan Vogl, T: 10.09.2014
 předseda představenstva společnosti 
  

 
RM_MZP 1 
Návrh na poskytnutí bezúročné zápůjčky zaměstnanci dle Zásad pro 
použití prostředků sociálního fondu zaměstnanců statutárního města 
Ostravy zařazených do magistrátu a do organizačních složek zřízených 
městem 
  
Usnesení číslo: 10835/RM1014/139 

(zn.předkl.) 
36 

  
k materiálu č. BJ1014 02603/14 
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Rada města 
  
1) souhlasí 
   

s návrhem uzavřít smlouvu o bezúročné zápůjčce dle Zásad pro použití prostředků sociálního 
fondu zaměstnanců statutárního města Ostravy zařazených do magistrátu a organizačních 
složek zřízených městem, a to se zaměstnancem uvedeným v příloze č. 1 tohoto materiálu 
včetně vymezeného účelu a výše zápůjčky 

  
2) ukládá 
   

primátorovi Ing. Petru Kajnarovi 
předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení k projednání a rozhodnutí zastupitelstvu města na 
jeho jednání dne 10.9.2014 

  
 Vyřizuje: Mgr. Aleš Novotný, T: 10.09.2014
 vedoucí odboru platového a personálního 
  

 
RM_M 1 
Návrh Smluv o sdružených službách dodávky elektřiny zákazníkovi 
ev.č. obchodníka č. 7200004545 a č. 7200004707 na hladině nízkého 
napětí pro rok 2015 
  
Usnesení číslo: 10836/RM1014/139 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o  uzavření           

a) smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny zákazníkovi, ev.č. obchodníka 
7200004545 se společností Europe Easy Energy a.s. se sídlem Praha, Nusle, Hvězdova 
1716/2b, PSČ 140 78,  IČ: 286 03 001  dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

b) smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny zákazníkovi, ev.č. obchodníka 
7200004707 se společností Europe Easy Energy a.s. se sídlem Praha, Nusle, Hvězdova 
1716/2b, PSČ 140 78,  IČ: 286 03 001  dle přílohy č.2 předloženého materiálu 
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RM_M 2 
Kácení dřevin na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 10837/RM1014/139 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

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

a) 3 ks lípa o obvodech kmenů 215, 179 a 300 cm, 
1 ks jasan o obvodu kmene 180 cm, 
1 ks bříza o obvodu kmene 133 cm, 
vše rostoucí na pozemku parc.č. 2510/6 – ostatní plocha, zeleň v k.ú. Moravská Ostrava, obec 
Ostrava – dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,   

b)7 ks samostatných náletových stromů a 4 plochy porostů náletových dřevin specifikovaných 
v seznamu dřevin ke kácení rostoucích na pozemcích parc.č. 1335/25 – ostatní plocha, ostatní 
komunikace a parc.č. 1335/28 – ostatní plocha, ostatní komunikace, oba v k.ú. Vítkovice, obec 
Ostrava – dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, a to v souvislosti s realizací stavby 
„Rekonstrukce kunčického zhlaví v žst. Ostrava Vítkovice“, pro investora stavby: Správu 
železniční dopravní cesty, státní organizaci, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové 
Město, IČ: 70994234 

  
2) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 05.09.2014
 vedoucí odboru hospodářské správy 
  
3) zmocňuje 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 05.09.2014
 vedoucí odboru hospodářské správy 
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RM_M 3 
Návrh na souhlas ke stavbám na pozemcích v katastrálních územích 
obce Ostrava a obce Sedlnice, jako vlastníka sousedních nemovitostí a 
se zásahem požárně – nebezpečného prostoru staveb na tyto 
nemovitosti 
  
Usnesení číslo: 10838/RM1014/139 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

a) jako vlastník sousedních  nemovitostí (statutární město Ostrava vlastní  pozemky  parc.č. 
2985/2 – zahrada a parc.č. 2986 – ostatní plocha, ostatní komunikace, oba v k.ú. Radvanice, 
obec Ostrava) s umístěním a realizací stavby „Stavba rodinného domu na pozemku p.č. 2984/2 
v k.ú. Radvanice“, pro investora stavby: XXXX XXXXXX XXXXX X XXXX XXXXXXX 
XXXXXXXXX XXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 
XXXXXXXX 

b) jako vlastník sousední nemovitosti (statutární město Ostrava vlastní pozemek parc.č. 212/4 –
ostatní plocha, ostatní komunikace  v k.ú. Muglinov, obec Ostrava) s umístěním a realizací 
stavby „Přístavba garáže k řadovému domu č.p. 775/30 Muglinov“ na pozemku parc.č. 223/6 –
ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Muglinov, obec Ostrava, pro investora  stavby:  XXXX 
XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X 
XXXXXXXXX 

c) jako vlastník sousední nemovitosti (statutární město Ostrava vlastní pozemek parc.č. 
1654/496 – ostatní plocha, manipulační plocha v k.ú. Kunčičky, obec Ostrava) s umístěním a 
realizací stavby „Ostrava, Lihovarská, přeložka VNk“ na pozemku parc.č. 1654/107 – ostatní 
plocha, manipulační plocha v k.ú. Kunčičky, obec Ostrava, pro investora stavby: společnost 
ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, IČ: 24729035 

d) jako vlastník sousedních nemovitostí (statutární město Ostrava vlastní pozemky parc.č. 52/1 
– ostatní plocha, jiná plocha a parc.č. 52/5 – ostatní plocha, jiná plocha, oba v k.ú. Vítkovice, 
obec Ostrava) s umístěním a realizací stavby „Přístavba skladovací haly, parc.č. 57/1, 61/1, k.ú. 
Vítkovice, Ostrava“ na pozemcích parc.č. 57/1 – zastavěná plocha a nádvoří a parc.č. 61/1 –
ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, oba v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava, pro investora 
stavby: společnost BG Technik cs, a.s., se sídlem U závodiště 8/251, 159 00 Praha 5, IČ: 
25253948 

e) jako vlastník sousední nemovitosti (statutární město Ostrava vlastní pozemek parc.č. 1147/1 
– orná půda v k.ú. Sedlnice, obec Sedlnice) s umístěním a realizací stavby „R Mošnov 110/22 
kV – provozní oplocení“ na pozemku parc.č. 1147/4 – orná půda v k.ú. Sedlnice, obec 
Sedlnice, pro investora stavby: společnost ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8,
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405 02 Děčín – Podmokly, IČ: 24729035 

f) jako vlastník sousedních nemovitostí (statutární město Ostrava vlastní pozemky parc.č. 
1913/7 – ostatní plocha, jiná plocha a parc.č. 1913/102 – orná půda, oba v k.ú. Svinov, obec 
Ostrava) s umístěním a realizací stavby „Kartonážní výroba MIKES s.r.o. – Skladové a 
manipulační plochy“ na pozemku parc.č. 1913/99 – ostatní plocha, manipulační plocha v k.ú. 
Svinov, obec Ostrava a se zásahem požárně – nebezpečného prostoru stavby na tyto pozemky, 
pro investora stavby: společnost MIKES s.r.o., se sídlem Jelínkova 20/1, 721 00 Ostrava –
Svinov, IČ: 48397041 

g) jako vlastník sousedních nemovitostí (statutární město Ostrava vlastní pozemky parc.č. 
2643/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava a parc.č. 
1104 – ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava) se zásahem 
požárně – nebezpečného prostoru stavby „Víceúčelová hala s administrativní části“ (na 
pozemcích parc.č.  2957/6  a parc.č. 2957/8 v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava) na tyto 
pozemky, pro investora stavby: společnost Areál Výstavní, s.r.o., se sídlem Mourova 1131, 
739 32 Vratimov, IČ: 27842631 

  
2) ukládá 
  

Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru hospodářské správy 
zajistil vyhotovení příslušných souhlasů dle bodů 1a) až 1g)  tohoto usnesení a s tím 
spojené  veškeré úkony 

  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 05.09.2014
 vedoucí odboru hospodářské správy 
  
3) zmocňuje 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 02.09.2014
 vedoucí odboru hospodářské správy 
  

 
RM_M 10 
Provedení oprav infrastruktury fotbalového stadionu Bazaly 
  
Usnesení číslo: 10839/RM1014/139 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
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aby statutární město Ostrava zajistilo opravy stadionu Bazaly  v rozsahu : 
- oprava povrchu komunikace u hlavního vjezdu 
- výměna okapových žlabů a svodů na hlavní správní budově (tribuna) 
- oprava izolace sprchové kabiny v šatně hostů 

  
 

RM_VZ 2 
Veřejné zakázky malého rozsahu v komoditních kategoriích 
“Kancelářský materiál” 
  
Usnesení číslo: 10840/RM1014/139 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

vyzvat prostřednictvím společnosti eCENTRE, a.s. dodavatele, uvedené v předložených 
návrzích k podání nabídek k veřejným zakázkám malého rozsahu: 

a) Archivace a úprava dokumentů 

b) Bloky, bločky, sešity, knihy a jiné tiskopisy 

c) Kancelářské stroje, nástroje a příslušenství 

d) Kancelářský papír, obálky 

e) Psací a kreslící potřeby, razítka a barvy 

ve věcném vymezení dle zadávací dokumentace včetně příloh předloženého materiálu  

  
2) žádá 
   

společnost eCENTRE, a.s., aby provedla veškeré potřebné úkony těchto veřejných zakázek v 
souladu se Smlouvou na výkon veřejných zakázek malého rozsahu 
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RM_VZ 8 
Zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření Smlouvy o dílo na 
zhotovení investičního záměru využití přístavby Nové radnice na ul. 
Sokolská 
  
Usnesení číslo: 10841/RM1014/139 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření Smlouvy a dílo na zhotovení investičního
záměru využití přístavby Nové radnice na ul. Sokolská se zhotovitelem 

MARPO s.r.o., 28. října 66/201 , Ostrava Mariánské hory, IČO: 41033078  

za cenu  nejvýše přípustnou 150.000,- Kč bez DPH dle přílohy č. 1  předloženého materiálu 

  
 

RM_VZ 10 
Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření Smlouvy o 
dílo na zpracování investičního záměru využití budovy ID na ul. 30. 
dubna 3130/2D 
  
Usnesení číslo: 10842/RM1014/139 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření Smlouvy o dílo na zhotovení investičního 
záměru využití budovy ID na ul. 30. dubna 3130/2D se zhotovitelem 

Architektonická kancelář ARKOS s.r.o., Hrabákova 1780/5, 702 00 Ostrava, IČO: 47678798 

za cenu nejvýše přípustnou 98.000,-Kč bez DPH dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

  
 
 


