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Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 09.09.2014 
  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název zn.předkl. 

10845/RM1014/140 RM_M 0 Schválení programu 140. schůze rady města dne 
09.09.2014 

28 

10846/RM1014/140 RM_M 20 Poskytování sociálních služeb v městském obvodu 
Vítkovice v roce 2015 – souhlas s podáním žádosti 
o dotaci ze státního rozpočtu 

50 

10847/RM1014/140 RM_M 21 Podání žádosti o dotaci ze státního rozpočtu - 
MPSV ČR 

50 

10848/RM1014/140 RM_M 22 Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty Ing. 
Dalibora Madeje, náměstka primátora a Ing. 
Tomáše Petříka, náměstka primátora do SRN 
(Mnichov) ve dnech 05.-08.10.2014 

01 

10849/RM1014/140 RM_M 23 Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty 
Komise rady města protidrogové a ochrany 
veřejného pořádku do Polska (Katovice) a SRN 
(Drážďany) ve dnech 1.–3.10.2014 

01 

10850/RM1014/140 RM_VZ 3 Rozhodnutí o vítězi veřejné zakázky „Cisternové 
automobilové stříkačky pro JSDH Pustkovec a 
Polanka, poř. číslo veřejné zakázky 145/2014 

01 

10851/RM1014/140 RM_VZ 4 Rozhodnutí o vítězi veřejné zakázky „Cisternová 
automobilová stříkačka CAS 20“ pro HZS MSK, 
poř. číslo veřejné zakázky 103/2014 

01 

10852/RM1014/140 RM_VZ 5 Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na 
dodávku prezentačních materiálů s názvem 
“Prezentační materiál - kožený program” v roce 
2014 

1 

10853/RM1014/140 RM_M 24 Dohoda o ukončení Smlouvy o sdružení finančních 
prostředků za účelem zajištění Programu podpory 
malých a středních podniků v Moravskoslezském 
kraji 

38 

10854/RM1014/140 RM_M 19 Přijetí Smlouvy o poskytnutí podpory a Rozhodnutí 
o poskytnutí dotace k projektu “Ekotermo II A 
Ostrava” v rámci Operačního programu Životní 
prostředí 

38 

10855/RM1014/140 RM_M 31 Schválení Dodatků č. 1 ke Smlouvám o dílo č. 
1456/2014/OER/OI/LPO 1459/2014/OER/OI/LPO 
k projektu EKOTERMO III 

38 

10857/RM1014/140 RM_M 18 Problematika rizikových stromů rostoucích na 
lesních pozemcích v okolí míst se zvýšeným 
pohybem osob s vazbou na nový výklad 
odpovědnosti vlastníka těchto pozemků za vzniklou 
škodu 

84 
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10858/RM1014/140 RM_M 3 Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo a 
smlouvě příkazní č. 1301/2014/OI/LPO v 
souvislosti s přípravou stavby ORG 3098 
Inteligentní dopravní systémy - II. fáze 

05 

10859/RM1014/140 RM_M 27 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 

10860/RM1014/140 RM_VZ 1 Veřejná zakázka “Cyklostezka Hornopolní x 
Varenská, Hollarova (PD + IČ + AD)”, poř.                   
č. 186/2014 

05 

10861/RM1014/140 RM_VZ 2 Návrh na zadání veřejných zakázek malého rozsahu 
a uzavření příkazních smluv na výkon inženýrské 
činnosti pro realizaci staveb “Rekonstrukce 
veřejného osvětlení (VO) 29.dubna”, 
“Rekonstrukce VO oblast Na Obvodu, Dušní” a 
“Rekonstrukce VO Česká” všechny v MěObv. 
Ostrava-Jih 

05 

10862/RM1014/140 RM_M 6 Návrh na souhlas se vstupem a realizací 
rekonstrukce podzemního vedení NN v pozemku ve 
vlastnictví statutárního města Ostravy v k.ú. Zábřeh 
nad Odrou, obec Ostrava, pro ČEZ Distribuce, a.s. 

08 

10863/RM1014/140 RM_M 7 Návrh na nesouhlas s umístěním stavby stezek pro 
horská kola na pozemcích ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy v k.ú. Bobrovníky a v 
k.ú. Hošťálkovice pro spolek Sportovní klub Bobr 

08 

10864/RM1014/140 RM_M 8 Návrh na souhlas s umístěním odplyňovacího vrtu 
VM - OV č.137 včetně stezky do pozemku ve 
vlastnictví SMO pro Green Gas DPB, a.s. a návrh 
na souhlas se vstupem na pozemky ve vlastnictví 
SMO v rámci realizace stavby “Lučina, revitalizace 
toku po důlní činnosti ř.km 0,000-3,362” pro 
Povodí Odry, státní podnik 

08 

10865/RM1014/140 RM_M 9 Návrh na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti s 
vlastníkem pozemku BG Technik cs, a.s. pro 
statutární město Ostrava 

08 

10866/RM1014/140 RM_M 13 Návrh na zřízení služebnosti a uzavření smlouvy o 
zřízení služebnosti k pozemkům ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy v k.ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava, pro Dalkia                            
Česká republika, a.s. 

08 

10867/RM1014/140 RM_M 14 Návrh na zřízení věcného břemene - služebnosti a 
uzavření smluv o zřízení věcného břemene - 
služebnosti k pozemkům ve vlastnictví statutárního 
města Ostravy pro oprávněného                            
ČEZ Distribuce, a.s. 

08 
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10868/RM1014/140 RM_M 15 Předchozí souhlas k pachtu, pronájmu nemovitostí 
v majetku města, svěřených městským obvodům a 
nabytí nemovitostí 

89 

10869/RM1014/140 RM_M 16 Návrh na souhlas s umístěním stavby a uzavřením 
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene k pozemku v k.ú. Muglinov ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy s oprávněným: PODA 
a.s. 

08 

10870/RM1014/140 RM_M 17 Návrh na zřízení věcného břemene a uzavření 
smluv o zřízení věcných břemen k pozemkům ve 
vlastnictví statutárního města Ostravy s 
oprávněnými: Dalkia Industry CZ, a.s., O2 Czech 
Republic a.s. 

08 

10871/RM1014/140 RM_M 25 Návrh na uzavření dodatku č. 20 ke smlouvě o 
výpůjčce mezi statutárním městem Ostrava a 
Českou republikou - Hasičský záchranný sbor 
Moravskoslezského kraje 

08 

10872/RM1014/140 RM_M 26 Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o 
zřízení služebností s DIAMO, státní podnik jako 
budoucím I. oprávněným a GEOSAN GROUP a.s. 
a Energie - stavební a báňská a.s. jako budoucím II. 
oprávněným 

08 

10873/RM1014/140 RM_M 29 Souhlas s užíváním pozemku pro volby 2014 08 
10874/RM1014/140 RM_M 30 Návrh na zrušení usnesení rady města č. 

10240/RM1014/135 ze dne 17.6.2014 
08 

10875/RM1014/140 RM_M 32 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce prostor v 
budově v k.ú. Moravská Ostrava (budova Nové 
radnice) 

08 

10876/RM1014/140 RM_M 34 Návrh na záměr města prodat nemovitosti ve 
“Strategické průmyslové zóně Ostrava-Mošnov” v 
k.ú. Mošnov, obec Mošnov 

08 

10877/RM1014/140 RM_M 2 Vydání opatření obecné povahy, kterým se ruší 
obecně závazná vyhláška, kterou se vyhlásila 
závazná část Územního plánu zóny Vítkovice 

89 

10878/RM1014/140 RM_M 4 Úprava rozpočtu r. 2014 07 
10879/RM1014/140 RM_M 5 Úprava závazného ukazatele a rozpočtu 07 
10880/RM1014/140 RM_M 11 Zpráva o hospodaření SMO za I. pololetí r. 2014 07 
10881/RM1014/140 RM_M 12 Státní dotace pro městský obvod Poruba 07 
10882/RM1014/140 RM_M 28 Projednání vybraných bodů valné hromady 

obchodní společnosti KIC Odpady, a.s. 
88 

10883/RM1014/140 RM_M 33 Žádost subjektu Christophe Delattre o poskytnutí 
účelové dotace na akci “Ostrava Run-Up 2014” 

86 

10884/RM1014/140 RM_M 35 Přijetí dotace na projekt “Rekonstrukce sportovního 
areálu (stadionu) v Ostravě-Vítkovicích, II. etapa”, 
Sektor I. jižní tribuny 
 
 

86 
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Materiály, které byly staženy: 
  

Materiál 
  

Název zn.předkl. 

 RM_M 1 Žádost společnosti ENVIRTA CZ s.r.o. o prominutí 
smluvní pokuty 

31 

 RM_M 10 Návrh na rozhodnutí o neupotřebitelnosti a 
likvidaci a o přebytečnosti movitého majetku Návrh 
na jeho vyřazení z výpůjčky HZS MSK, předání do 
užívání Městské policii Ostrava a Městské 
nemocnici Ostrava, p.o. 

08 
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RM_M 0 
Schválení programu 140. schůze rady města dne 09.09.2014 
  
Usnesení číslo: 10845/RM1014/140 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
   

program 140. schůze rady města dne 09.09.2014 
 

  
 

RM_M 20 
Poskytování sociálních služeb v městském obvodu Vítkovice v roce 
2015 – souhlas s podáním žádosti o dotaci ze státního rozpočtu 
  
Usnesení číslo: 10846/RM1014/140 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

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

  
2) žádá 
  

městský obvod Vítkovice o zajištění veškerých úkonů potřebných pro podání souhrnné žádosti 
statutárním městem Ostrava v souladu s podmínkami výzvy vyhlášené MPSV pro
poskytovatele sociálních služeb na rok 2015.  

  
 Vyřizuje: Petr Dlabal, 
 starosta Městského obvodu Vítkovice 
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RM_M 21 
Podání žádosti o dotaci ze státního rozpočtu - MPSV ČR 
  
Usnesení číslo: 10847/RM1014/140 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
   

s podáním žádosti o dotaci ze státního rozpočtu v rámci dotačního řízení MPSV ČR pro rok 
2015 v oblasti poskytování sociálních služeb 
 

  
2) žádá 
   

městský obvod Ostrava-Jih o zajištění předložení žádosti o dotaci a všech jejích příloh dle 
bodu 1) tohoto usnesení v souladu s podmínkami dotačního řízení MPSV ČR 
 

  
 Vyřizuje: Mgr. Karel Sibinský, T: 15.11.2014
 starosta Městského obvodu Ostrava - Jih 
  

 
RM_M 22 
Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty Ing. Dalibora Madeje, 
náměstka primátora a Ing. Tomáše Petříka, náměstka primátora do SRN 
(Mnichov) ve dnech 05.-08.10.2014 
  
Usnesení číslo: 10848/RM1014/140 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

zahraniční pracovní cestu Ing. Dalibora Madeje, náměstka primátora a Ing. Tomáše Petříka, 
náměstka primátora do SRN (Mnichov) ve dnech 05.-08.10.2014 za účelem reprezentace města 
na mezinárodním veletrhu nemovitostí a investičních příležitostí EXPO REAL 2014 

  
2) schvaluje 
  

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

náměstkům primátora Ing. Daliboru Madejovi a Ing. Tomáši Petříkovi 
předložit radě města zprávu o výsledku zahraniční pracovní cesty dle bodu 1) tohoto usnesení 
 

  
 Vyřizuje: Mgr. Michal Bayer, T: 04.11.2014
 zastupující vedoucí kanceláře primátora 
  

 
RM_M 23 
Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty Komise rady města 
protidrogové a ochrany veřejného pořádku do Polska (Katovice) a SRN 
(Drážďany) ve dnech 1.–3.10.2014 
  
Usnesení číslo: 10849/RM1014/140 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

zahraniční pracovní cestu  členů Komise rady města protidrogové a ochrany veřejného 
pořádku dle předloženého seznamu  do  Polska (Katovice)  a SRN (Drážďany) ve dnech
 1.-3.10.2014 za účelem seznámení se s řešením krizových situací v partnerských městech 

  
2) schvaluje 
  

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

  
3) ukládá 
   

předsedkyni komise rady města  doc. Ing. Zuzaně Kučerové, Ph.D. 
předložit radě města zprávu o výsledku zahraniční pracovní cesty dle  bodu 1) tohoto usnesení 
 

  
 Vyřizuje: Mgr. Michal Bayer, T: 21.10.2014
 zastupující vedoucí kanceláře primátora 
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RM_VZ 3 
Rozhodnutí o vítězi veřejné zakázky „Cisternové automobilové 
stříkačky pro JSDH Pustkovec a Polanka, poř. číslo veřejné zakázky 
145/2014 
  
Usnesení číslo: 10850/RM1014/140 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s postupem Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje při zastupování 
statutárního města Ostravy v rámci zadávacího řízení k veřejné zakázce č. 145/2014 – nákupu
2 ks cisternové automobilové stříkačky pro jednotky Sboru dobrovolných hasičů Pustkovec a 
Polanka nad Odrou 

  
2) rozhodla 
  

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek, předložené Hasičským záchranným 
sborem Moravskoslezského kraje o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky 2 ks 
cisternových automobilových stříkaček firmu THT Polička, s.r.o., Starohradská 316, 572 01 
Polička (IČO 46508147) za cenu nejvýše přípustnou 10 288 000 Kč bez DPH 

  
3) rozhodla 
  

o uzavření kupní smlouvy mezi statutárním městem Ostrava, zastoupeným Českou republikou 
- Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje dle Dohody o plné moci 
č. 1853/2014/KP ze dne 18.7.2014 na jedné straně a firmou THT Polička, s.r.o., 
Starohradská 316, 572 01 Polička (IČO 46508147) na straně druhé, dle přílohy č. 3 
předloženého materiálu 

  
 

RM_VZ 4 
Rozhodnutí o vítězi veřejné zakázky „Cisternová automobilová 
stříkačka CAS 20“ pro HZS MSK, poř. číslo veřejné zakázky 103/2014 
  
Usnesení číslo: 10851/RM1014/140 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s postupem Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje při zastupování 
statutárního města Ostravy v rámci zadávacího řízení k veřejné zakázce č. 103/2014 - nákupu     
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1 ks cisternové automobilové stříkačky CAS 20 pro potřebu Hasičského záchranného sboru 
Moravskoslezského kraje 
 

  
2) rozhodla 
  

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek, předložené Hasičským záchranným 
sborem Moravskoslezského kraje o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky ”Cisternová 
automobilová stříkačka CAS 20” firmu THT Polička, s.r.o., Starohradská 316, 572 01 Polička 
(IČO 46508147) za cenu nejvýše přípustnou  9.989.000 Kč bez DPH 

  
3) rozhodla 
  

o uzavření kupní smlouvy mezi statutárním městem Ostrava, zastoupeným Českou republikou 
- Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje dle Dohody o plné moci
č. 1854/2014/KP ze dne 18.7.2014 na jedné straně a firmou THT Polička, s.r.o., 
Starohradská 316, 572 01 Polička (IČO 46508147) na straně druhé, dle přílohy č. 3 
předloženého materiálu 

  
 

RM_VZ 5 
Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku prezentačních 
materiálů s názvem “Prezentační materiál - kožený program” v roce 
2014 
  
Usnesení číslo: 10852/RM1014/140 

(zn.předkl.) 
1 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
   

na základě výsledku elektronické aukce č. 4163/2014 ze dne 27. 8. 2014 o zadání veřejné 
zakázky malého rozsahu na dodávku prezentačních materiálů s názvem “Prezentační materiál -
kožený program” v roce 2014  společnosti REDA a.s., Hviezdoslavova 55d, 627 00 Brno, 
IČ: 18828507 cenu nejvýše přípustnou 592 500,- Kč bez DPH a o uzavření smlouvy dle 
přílohy č.3 předloženého materiálu. 
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RM_M 24 
Dohoda o ukončení Smlouvy o sdružení finančních prostředků za 
účelem zajištění Programu podpory malých a středních podniků v 
Moravskoslezském kraji 
  
Usnesení číslo: 10853/RM1014/140 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 9443/RM1014/124 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
   

zastupitelstvu města 
 
rozhodnout o uzavření Dohody o ukončení Smlouvy o sdružení finančních prostředků za 
účelem zajištění Programu podpory malých a středních podniků v Moravskoslezském kraji 
 
mezi 
 
statutárním městem Ostrava 
 
a 
Moravskoslezským krajem, 28. října 117, 702 18  Ostrava, IČO 70890692 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) ukládá 
   

primátorovi Ing. Petru Kajnarovi 
předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 
 

  
 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 08.10.2014
 vedoucí odboru ekonomického rozvoje 
  

 
RM_M 19 
Přijetí Smlouvy o poskytnutí podpory a Rozhodnutí o poskytnutí dotace 
k projektu “Ekotermo II A Ostrava” v rámci Operačního programu 
Životní prostředí 
  
Usnesení číslo: 10854/RM1014/140 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 3667/RMm1014/25 
  
Rada města 
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1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města  

rozhodnout o uzavření Smlouvy č.12115313 o poskytnutí podpory mezi příjemcem -
statutárním městem Ostrava a poskytovatelem - Státním fondem životního prostředí 
České republiky, se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČ:00020729 na financování 
projektu “Ekotermo II A Ostrava” z Operačního programu Životní prostředí dle přílohy č.1 
předloženého materiálu 

a 

o přijetí dotace z Operačního programu Životní prostředí od poskytovatele - Česká republika, 
Ministerstvo životního prostředí se sídlem Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10, IČ 00164801 
na projekt “Ekotermo II A Ostrava” dle podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace viz. příloha 
č.2 předloženého materiálu. 

  
2) ukládá 
   

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

  
 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 08.10.2014
 vedoucí odboru ekonomického rozvoje 
  

 
RM_M 31 
Schválení Dodatků č. 1 ke Smlouvám o dílo č. 1456/2014/OER/OI/LPO 
1459/2014/OER/OI/LPO k projektu EKOTERMO III 
  
Usnesení číslo: 10855/RM1014/140 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 9918/RM1014/131 
  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č. 1456/2014/OER/OI/LPO ze dne 16.6.2014 mezi 
statutárním městem Ostrava a společností OMLUX, spol. s r.o. se sídlem 
Františky Stránecké 165/8, 709 00 Ostrava, IČO: 61944840 dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu 
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2) rozhodla 
  

o uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č. 1459/2014/OER/OI/LPO ze dne 6.6.2014 mezi 
statutárním městem Ostrava a společností HAOSPOL s. r.o. se sídlem U Hřiště 775/12, 735 64 
Havířov 4, IČO: 25855506 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 18 
Problematika rizikových stromů rostoucích na lesních pozemcích v 
okolí míst se zvýšeným pohybem osob s vazbou na nový výklad 
odpovědnosti vlastníka těchto pozemků za vzniklou škodu 
  
Usnesení číslo: 10857/RM1014/140 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) projednala 
  

problematiku rizikových stromů rostoucích na lesních pozemcích ve vlastnictví statutárního 
města Ostravy v okolí míst se zvýšeným pohybem osob s vazbou na nový výklad odpovědnosti 
vlastníka těchto pozemků za vzniklou škodu dle přílohy č. 1 a přílohy č. 2 předloženého 
materiálu 

  
 

RM_M 3 
Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 
1301/2014/OI/LPO v souvislosti s přípravou stavby ORG 3098 
Inteligentní dopravní systémy - II. fáze 
  
Usnesení číslo: 10858/RM1014/140 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 1301/2014/OI/LPO ze dne 
14.05.2014 v rámci přípravy stavby ORG 3098 Inteligentní dopravní systémy - II. fáze se 
společností PTD Muchová, s.r.o., se sídlem Olešní 313/14, 712 00 Ostrava, IČ: 27767931 dle 
přílohy č.1 předloženého materiálu. 
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RM_M 27 
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” 
  
Usnesení číslo: 10859/RM1014/140 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 7707/RM1014/102 
  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření dodatku č. 1 s úpravou ke Smlouvě o dílo č. 2198/2013/OI/LPO ze dne 23.8.2013 
mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 a 
společností OSTRAVSKÉ STAVBY a.s., Karolíny Světlé 958/11, 702 00 Ostrava-Přívoz, 
IČO: 64610225, na realizaci stavby “Stavební úpravy Dělnického domu v Polance nad Odrou”, 
kterým se upravuje předmět smlouvy, doba plnění a cena díla, dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu 

  
 

RM_VZ 1 
Veřejná zakázka “Cyklostezka Hornopolní x Varenská, Hollarova (PD + 
IČ + AD)”, poř. č. 186/2014 
  
Usnesení číslo: 10860/RM1014/140 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na vypracování dokumentací 
a výkon činností v rámci stavby ”Cyklostezka Hornopolní x Varenská, Hollarova” 
v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, a to v rozsahu dle předloženého návrhu s uchazečem: 

OSA projekt s.r.o. 
se sídlem: Kafkova 1133/10, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 
IČO: 47155337 

za cenu nejvýše přípustnou 545.000,- Kč bez DPH 
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RM_VZ 2 
Návrh na zadání veřejných zakázek malého rozsahu a uzavření 
příkazních smluv na výkon inženýrské činnosti pro realizaci staveb 
“Rekonstrukce veřejného osvětlení (VO) 29.dubna”, “Rekonstrukce VO 
oblast Na Obvodu, Dušní” a “Rekonstrukce VO Česká” všechny 
v MěObv. Ostrava-Jih 
  
Usnesení číslo: 10861/RM1014/140 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
   

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření příkazní smlouvy na výkon inženýrské 
činnosti pro stavbu “Rekonstrukce VO 29.dubna”,ORG.4294, za cenu nejvýše 
přípustnou 263.000,-Kč (bez DPH) s příkazníkem  PTD Muchová, s.r.o., Ostrava-Muglinov, 
Olešní 313/14, IČO: 27767931  dle přílohy č.1 předloženého materiálu 
 

  
2) rozhodla 
   

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření příkazní smlouvy na výkon inženýrské 
činnosti pro stavbu “Rekonstrukce VO oblast Na Obvodu, Dušní”,ORG.4295, za cenu nejvýše 
přípustnou 110.000,-Kč (bez DPH) s příkazníkem ČECH-ENGINEERING, a.s., Ostrava-
Přívoz, Nádražní 545/166, IČO:25394983 dle přílohy č.2 předloženého materiálu 
 

  
3) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření příkazní smlouvy na výkon inženýrské 
činnosti u stavby “Rekonstrukce VO Česká”, ORG.4296, za cenu nejvýše přípustnou 
160.000,-Kč (bez DPH) s příkazníkem: PTD Muchová, s.r.o., Ostrava-Muglinov,
Olešní 313/14, IČO: 27767931 dle přílohy č.3 předloženého materiálu  

  
 

RM_M 6 
Návrh na souhlas se vstupem a realizací rekonstrukce podzemního 
vedení NN v pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy v k.ú. 
Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, pro ČEZ Distribuce, a.s. 
  
Usnesení číslo: 10862/RM1014/140 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
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1) souhlasí 
  

se vstupem a realizací rekonstrukce podzemního vedení NN 0,4 kV v pozemku ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy: 

p.p.č. 241/3 - ostatní plocha, jiná plocha 
v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, pro: 

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

v rámci stavby “Ostrava, Dolní, NN” 

  
 

RM_M 7 
Návrh na nesouhlas s umístěním stavby stezek pro horská kola na 
pozemcích ve vlastnictví statutárního města Ostravy v k.ú. Bobrovníky 
a v k.ú. Hošťálkovice pro spolek Sportovní klub Bobr 
  
Usnesení číslo: 10863/RM1014/140 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) nesouhlasí 
  

s umístěním stavby stezek pro horská kola na pozemcích ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy: 

parc. č. 451 - lesní pozemek, 
parc. č. 458/1 - lesní pozemek, 
v k.ú. Bobrovníky, obec Hlučín, 
parc. č. 1327/1 - ostatní plocha, manipulační plocha, 
parc. č. 1328 - lesní pozemek, 
parc. č. 1336 - lesní pozemek, 
parc. č. 1547/1 - lesní pozemek, 
parc. č. 1558 - lesní pozemek, 
v k.ú. Hošťálkovice, obec Ostrava, 

pro: 
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Sportovní klub Bobr 
se sídlem Požárnická 224/13, Bobrovníky, 748 01 Hlučín 
IČO 228 39 143 

v rámci stavby “Ostravský Singletrail” 

  
 

RM_M 8 
Návrh na souhlas s umístěním odplyňovacího vrtu VM - OV č.137 
včetně stezky do pozemku ve vlastnictví SMO pro Green Gas DPB, a.s. 
a návrh na souhlas se vstupem na pozemky ve vlastnictví SMO v rámci 
realizace stavby “Lučina, revitalizace toku po důlní činnosti ř.km             
0,000-3,362” pro Povodí Odry, státní podnik 
  
Usnesení číslo: 10864/RM1014/140 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s umístěním odplyňovacího vrtu VM-OV č.137 a stezky do části pozemku ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy: 

parc. č. 758/2 - zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště, 
v k.ú. Koblov, obec Ostrava, 

pro: 

Green Gas DPB, a.s. 
se sídlem Paskov, Rudé armády 637, okres Frýdek-Místek, PSČ 739 21 
IČO 00494356 

v rámci projektu 35 “Komplexní řešení problematiky metanu ve vazbě na stará důlní díla 
v Moravskoslezském kraji”  

  
2) souhlasí 
  

se vstupem na pozemky ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 78 - ostatní plocha, manipulační plocha, 
parc. č. 79/1 - ostatní plocha, manipulační plocha, 
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parc. č. 79/2 - ostatní plocha, manipulační plocha, 
parc. č. 81/1 - ostatní plocha, zeleň, 
parc. č. 82 - ostatní plocha, zeleň, 
parc. č. 83/1 - ostatní plocha, zeleň, 
parc. č. 83/2 - ostatní plocha, zeleň, 
parc. č. 3238/2 - ostatní plocha, zeleň, 
parc. č. 3395 - ostatní plocha, neplodná půda, 
parc. č. 4129/1 - ostatní plocha, neplodná půda, 
parc. č. 4129/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc. č. 4134/15 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, 

pro: 

Povodí Odry, státní podnik 
se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Varenská 49, PSČ 701 26 
IČO 708 90 021 

za účelem umístění stavebních objektů SO 06.1 Komunikace správce toku a SO 01.1 Úprava 
berem a břehů, snížení LB bermy a za účelem pohybu pracovníků stavby a staveništní techniky 
v rámci realizace stavby “Lučina, revitalizace toku po důlní činnosti ř.km 0,000-3,362” 

  
 

RM_M 9 
Návrh na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti s vlastníkem pozemku 
BG Technik cs, a.s. pro statutární město Ostrava 
  
Usnesení číslo: 10865/RM1014/140 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
 
na straně oprávněného ze služebnosti zřídit služebnost a uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti 
dle přílohy č.2 předloženého materiálu, k části pozemku: 

parc.č. 61/1 - ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha 
v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava, s vlastníkem  
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BG Technik cs, a.s. 
se sídlem Praha 5 - Velká Chuchle, U závodiště 8/251, PSČ 159 00 
IČO  252 53 948 

za účelem uložení a provozování kabelového vedení světelného signalizačního zařízení v 
pozemku parc.č. 61/1 v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava, v rozsahu daném geometrickým plánem 
č. 1942-3/2012 ze dne 16.3.2012, provádění údržby a oprav a rekonstrukce kabelového vedení 
světelného signalizačního zařízení na dobu časově neomezenou a za jednorázovou úplatu ve 
výši 1000,- Kč + DPH v zákonné výši  
  

  
2) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 08.10.2014
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 13 
Návrh na zřízení služebnosti a uzavření smlouvy o zřízení služebnosti k 
pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy v k.ú Moravská 
Ostrava, obec Ostrava, pro Dalkia Česká republika, a.s. 
  
Usnesení číslo: 10866/RM1014/140 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

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

parc. č. 3380/1 - ostatní plocha, manipulační plocha, 
parc. č. 3463/1 - ostatní plocha, jiná plocha, 
v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, s oprávněným: 

Dalkia Česká republika, a.s. 
se sídlem 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 
IČO 451 93 410  
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za účelem zřízení a provozování horkovodní přípojky, v rozsahu daném geometrickým plánem 
č. 4580-869/2013 ze dne 13.12.2013, na dobu časově neomezenou, za dohodnutou 
jednorázovou úplatu ve výši 197.472,- Kč včetně 21 % DPH  

  
 

RM_M 14 
Návrh na zřízení věcného břemene - služebnosti a uzavření smluv o 
zřízení věcného břemene - služebnosti k pozemkům ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy pro oprávněného ČEZ Distribuce, a.s. 
  
Usnesení číslo: 10867/RM1014/140 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

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

parc.č. 2904/25 - trvalý travní porost 
parc.č. 3859/14 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc.č. 3859/15 - ostatní plocha, ostatní komunikace 
v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava a 

  
parc.č. 868/7 - ostatní plocha, neplodná půda, 
parc.č. 868/9 - ostatní plocha, neplodná půda, 
parc.č. 1121/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace 
v k.ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava, s oprávněným: 

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

za účelem zřízení a provozování nadzemního elektrického vedení 2x VVN 110 kV uloženého 
na pozemcích parc.č. 2904/25, parc.č. 3859/14 a parc.č. 3859/15 v k.ú. Stará Bělá, obec 
Ostrava v rozsahu daném geometrickým plánem č. 3102-02/2014 ze dne 10.3.2014 a na 
pozemcích parc.č. 868/7, parc.č. 868/9 a parc.č. 1121/4 v k.ú. Výškovice u Ostravy, obec 
Ostrava v rozsahu daném geometrickým plánem č. 974-02/2014 ze dne 21.3.2014, na dobu 
časově neomezenou, za jednorázovou úplatu v celkové výši 124.146,- Kč včetně 21% DPH  
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2) rozhodla 
   

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

parc.č. 2904/25 - trvalý travní porost 
parc.č. 3859/14 - ostatní plocha, ostatní komunikace 
v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava, s oprávněným: 

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

za účelem zřízení a provozování nadzemního elektrického vedení 2x VVN 110 kV uloženého 
na pozemcích parc.č. 2904/25, parc.č. 3859/14  v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava v rozsahu 
daném geometrickým plánem č. 3102-02/2014 ze dne 10.3.2014, na dobu časově neomezenou, 
za jednorázovou úplatu v celkové výši 34.304,- Kč včetně 21% DPH  

  
 

RM_M 15 
Předchozí souhlas k pachtu, pronájmu nemovitostí v majetku města, 
svěřených městským obvodům a nabytí nemovitostí 
  
Usnesení číslo: 10868/RM1014/140 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 
  
1) vydává 
  

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

  
2) pověřuje 
   

útvar hlavního architekta a stavebního řádu 
odpovědí na žádosti městských obvodů dle předložených návrhů 
 

  
 Vyřizuje: Ing. arch. Cyril Vltavský, T: 30.09.2014
 vedoucí odboru útvaru hlavního architekta a stavebního řádu 
  

 
 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

Strana 22/36 

 
RM_M 16 
Návrh na souhlas s umístěním stavby a uzavřením smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemku v k.ú. Muglinov ve 
vlastnictví statutárního města Ostravy s oprávněným: PODA a.s. 
  
Usnesení číslo: 10869/RM1014/140 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

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

p.p.č. 212/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
k.ú. Muglinov, obec Ostrava,  

v rámci stavby “OMS PODA - Ostrava, Želazného, Křížkovského, Vdovská”, s oprávněným: 

  
PODA a.s. 
Ostrava - Moravská Ostrava, 28.října 1168/102, PSČ 702 00 
IČO: 258 16 179 

  
2) rozhodla 
  

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

p.p.č. 212/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
k.ú. Muglinov, obec Ostrava, 

věcné břemeno je vyznačeno pro účely smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
ve snímku katastrální mapy a jeho rozsah bude ve smlouvě o zřízení věcného břemene 
vymezen geometrickým plánem, s budoucím oprávněným: 

PODA a.s. 
Ostrava - Moravská Ostrava, 28.října 1168/102, PSČ 702 00 
IČO: 258 16 179 
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za účelem zřízení a provozování podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě, 
na dobu časově neomezenou, za jednorázovou náhradu dle zásad schválených usnesením rady 
města č. 5309/RM1014/68 ze dne 4.9.2012, a to 200,- Kč za každý i započatý metr délky 
podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě + DPH v zákonné výši, nejméně 
však 1.500,- Kč + DPH v zákonné výši  

  
 

RM_M 17 
Návrh na zřízení věcného břemene a uzavření smluv o zřízení věcných 
břemen k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy s 
oprávněnými: Dalkia Industry CZ, a.s., O2 Czech Republic a.s. 
  
Usnesení číslo: 10870/RM1014/140 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

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

p.p.č. 1179 - ostatní plocha, jiná plocha, 
p.p.č. 2665/4 - ostatní plocha, jiná plocha, 
k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, s oprávněným: 

Dalkia Industry CZ, a.s. 
Ostrava - Mariánské Hory, Zelená 2061/88a, PSČ 709 74 
IČO: 278 26 554  

za účelem zřízení a provozování nadzemního kabelového vedení NN 0,4 kV a umístění 
betonového sloupu NN v rozsahu daném geometrickým plánem č. 2001-131/2014 ze dne 
13.5.2014, na dobu časově neomezenou, za jednorázovou náhradu ve výši 13.613,- Kč 
včetně 21% DPH 

  
2) rozhodla 
  

na straně vlastníka níže uvedených pozemků zřídit věcné břemeno a uzavřít smlouvu o 
zřízení věcného břemene dle přílohy č. 6 předloženého materiálu k pozemkům ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy: 
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p.p.č. 155/9, 
p.p.č. 155/16, 
k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, s oprávněným:  

O2 Czech Republic a.s.                                                                                                                    
Praha 4 - Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22 
IČO: 601 93 336 

za účelem zřízení a provozování podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě 
v rozsahu geometrického plánu č. 3063-577/2014 ze dne 5.5.2014, na dobu časově 
neomezenou, za jednorázovou náhradu ve výši 9.317,- Kč včetně 21% DPH 

  
3) rozhodla 
  

na straně vlastníka níže uvedeného pozemku zřídit věcné břemeno a uzavřít smlouvu o zřízení 
věcného břemene - dle přílohy č. 9 předloženého materiálu k pozemku ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy: 

parc.č. 1779/1 - ostatní plocha, silnice, 
v k. ú. Kunčičky, obec Ostrava, s oprávněným: 

O2 Czech Republic a.s. 
Praha 4 - Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ140 22 
IČO: 601 93 336 

za účelem zřízení a provozování nadzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě 
v rozsahu daném geometrickým plánem č. 808596/2014 ze dne 15.5.2014, na dobu časově 
neomezenou, za jednorázovou náhradu ve výši 3.146,- Kč včetně 21% DPH tj. 
200,- Kč za každý i započatý metr délky nadzemního komunikačního vedení veřejné 
komunikační sítě, jehož délka činí 13 bm u pozemku parc.č. 1779/1 v k.ú. Kunčičky, obec 
Ostrava 

  
 

RM_M 25 
Návrh na uzavření dodatku č. 20 ke smlouvě o výpůjčce mezi 
statutárním městem Ostrava a Českou republikou - Hasičský záchranný 
sbor Moravskoslezského kraje 
  
Usnesení číslo: 10871/RM1014/140 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

Strana 25/36 

1) rozhodla 
  

na straně vypůjčitele o uzavření Dodatku č. 20 ke “Smlouvě o výpůjčce” ev.č. 1654/2003/MJ 
ze dne 31.12.2003 uzavřené s Českou republikou - Hasičský záchranný 
sbor Moravskoslezského kraje, se sídlem 700 30 Ostrava - Zábřeh, Výškovická 40, 
IČ 70884561 (jako vypůjčitel) dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 26 
Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebností s 
DIAMO, státní podnik jako budoucím I. oprávněným a GEOSAN GROUP 
a.s. a Energie - stavební a báňská a.s. jako budoucím II. oprávněným 
  
Usnesení číslo: 10872/RM1014/140 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

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

parc. č. 244/16 - ostatní plocha, jiná plocha, 
v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

služebnosti jsou vyznačeny pro účely smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebností v 
situačním snímku a jejich rozsah bude ve smlouvě o zřízení služebností vymezen 
geometrickým plánem, ve prospěch: 

budoucího I. oprávněného 
DIAMO, státní podnik 
se sídlem Stráž pod Ralskem, Máchova 201, PSČ 471 27 
IČO 000 02 739 

a 

budoucího II. oprávněného  
GEOSAN GROUP a.s. 
se sídlem Kolín III, U Nemocnice 430, PSČ 280 02 
IČO 256 71 464 

a 
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Energie - stavební a báňská a.s. 
se sídlem Kladno, Vašíčkova 3081, PSČ 272 04 
IČO 451 46 802 

za účelem umístění a provozování odplyňovacího vrtu VM-OV č.116 včetně oplocení a pěšího 
přístupu k odplyňovacímu vrtu pro budoucího I. oprávněného na dobu životnosti stavby 
odplyňovacího vrtu, pro budoucího II. oprávněného na dobu určitou do 31.12.2019, počínaje 
dnem, kdy nastanou právní účinky vkladu práva ze Smlouvy o zřízení služebností do katastru 
nemovitostí, za jednorázovou úplatu stanovenou znaleckým posudkem 

  
 

RM_M 29 
Souhlas s užíváním pozemku pro volby 2014 
  
Usnesení číslo: 10873/RM1014/140 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s užíváním pozemku parc. č. 4246/13 - ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava 

pro politickou stranu Toryové, se sídlem 169 00 Praha, Bělohorská 193/149, IČO 027 49 947 

v období od 10.9. 2014 do 11.10.2014 

za účelem umístění reklamního panelu, trojnožky o rozměru 2,5 x 2,5 m v rámci volební 
kampaně, 

dle zákresu ve snímku, který je součástí přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 30 
Návrh na zrušení usnesení rady města č. 10240/RM1014/135 ze dne 
17.6.2014 
  
Usnesení číslo: 10874/RM1014/140 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
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1) zrušuje 
  

usnesení rady města č. 10240/RM1014/135 ze dne 17.6.2014 v plném rozsahu 

  
 

RM_M 32 
Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce prostor v budově v k.ú. 
Moravská Ostrava (budova Nové radnice) 
  
Usnesení číslo: 10875/RM1014/140 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

na straně pronajímatele uzavřít smlouvu o výpůjčce prostor nacházejících se v budově 
č.p. 1803, která je součástí pozemku parc.č. 988/2 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava, a to 
- schodiště u hlavního vchodu – levý vstup 
- schodiště v 1 NP, 2 NP, 3 NP, 4 NP a 5 NP až po výstup na věž (v centrální části budovy) 
- WC v přízemí levé části budovy v 1. NP 
- prostor před bufetem na chodbě ve 4. NP 
dle přílohy č. 1/1 až 1/6 předloženého materiálu 
s 
Christophe Delattre, 
se sídlem: Komenského 863/9, 779 00 Olomouc, IČO: 733 10 531,  
za účelem pořádání soutěže v běhu do schodů Run-Up, na dobu určitou 1 den, a to na den 
12.9.2014 
dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 34 
Návrh na záměr města prodat nemovitosti ve “Strategické průmyslové 
zóně Ostrava-Mošnov” v k.ú. Mošnov, obec Mošnov 
  
Usnesení číslo: 10876/RM1014/140 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1014 02647/14 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
 
rozhodnout o  záměru  prodat pozemek p.p. č. 822/58 o výměře 15 196 m2, který vznikne 
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sloučením níže uvedených pozemků a jejich části: 

 - část pozemku p. p. č.  822/15  - o výměře 999 m2 (ozn. díl a) 

 - část pozemku p. p. č.  822/47 -  o výměře 1550 m2 (ozn. díl b + c ) 

-  pozemek p. p. č.  822/58 -   o výměře 3 670 m2 celý 

-  část pozemku p. p. č. 822/60  - o výměře 8 496 m2 (ozn. díl d) 

-  část pozemku p. p. č. 822/62 - o výměře 287 m2 (ozn.díl e) 

 - pozemek p. p. č.  1490 -  o výměře 194 m2 - celý, 

na základě  nepotvrzeného GP č. 1019-215/2014 zpracovaného Ing. Žváčkem dne 5. 9. 2014, 
který je přílohou č. 1 předloženého materiálu 

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

za podmínky souhlasu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR jako správce programu, 

a zároveň si zastupitelstvo města vyhrazuje právo kdykoli tento záměr zrušit 

  
2) ukládá 
   

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

  
 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 10.09.2014
 vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 2 
Vydání opatření obecné povahy, kterým se ruší obecně závazná 
vyhláška, kterou se vyhlásila závazná část Územního plánu zóny 
Vítkovice 
  
Usnesení číslo: 10877/RM1014/140 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

vydat opatření obecné povahy, kterým se ruší obecně závazná vyhláška, kterou se vyhlásila 
závazná část Územního plánu zóny Vítkovice 

  
2) ukládá 
   

náměstkovi primátora Ing. Jiřímu Hrabinovi 
předložit zastupitelstvu města ke schválení opatření obecné povahy, kterým se ruší obecně 
závazná vyhláška, kterou se vyhlásila závazná část Územního plánu zóny Vítkovice 
 

  
 Vyřizuje: Ing. arch. Cyril Vltavský, T: 08.10.2014
 vedoucí odboru útvaru hlavního architekta a stavebního řádu 
  

 
RM_M 4 
Úprava rozpočtu r. 2014 
  
Usnesení číslo: 10878/RM1014/140 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

a) o změně použití části neinvestiční dotace ve výši 223 tis.Kč, která byla schválena 
městskému obvodu Slezská Ostrava na akci “Regenerace sídliště Muglinov - 3. etapa”, na 
dotaci investiční (na stejnou akci) 

 
b) o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 2 297 tis.Kč městskému obvodu Slezská Ostrava na 
opravu oplocení ústředního hřbitova Slezská Ostrava 
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2) schvaluje 
  

rozpočtová opatření, kterými se 

z v y š u j í 

- běžné výdaje 
(C.1.) na ORJ 133, § 6112, pol. 5137 o 500 tis.Kč 
                                 § 6171, pol. 5139 o 600 tis.Kč 
                                               pol. 5171 o 300 tis.Kč   
na § 5311, pol. 5024, ORJ 270 o 335 tis.Kč (C.3.) 

- kapitálové výdaje 
na § 3744, pol. 6121, ORJ 230, org. 3075 o 50 tis.Kč (C.4.) 
na § 3412, pol. 6121, ORJ 161, org. 8184 o 324 tis.Kč (C.2.) 

- neinvestiční transfery obcím 
na § 6399, pol. 5321, ÚZ 93, ORJ 120, org. 3 o 2 297 tis.Kč (E.1.) 

- investiční transfery obcím 
na § 6399, pol. 6341, ÚZ 3500, ORJ 120, org. 3 o 223 tis.Kč (C.5.) 

s n i ž u j í 

- běžné výdaje 
na § 5599, pol. 5162, ORJ 133 o 1 400 tis.Kč (C.1.) 
na § 5311, pol. 5011, ORJ 270 o 335 tis.Kč (C.3.) 

- kapitálové výdaje 
na § 2212, pol. 6121, ORJ 230, org. 3130 o 50 tis.Kč (C.4.) 

- neinvestiční transfery  
na § 6399, pol. 5321, ÚZ 93, ORJ 120, org. 3 o 223 tis.Kč (C.5.) 
na § 3419, pol. 5213, ÚZ 2003, ORJ 161 o 324 tis.Kč (C.2.) 

s n i ž u j e  rozpočtová rezerva 
na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 2 297 tis.Kč (E.1.) 

Městský obvod Slezská Ostrava (A.1., C.5., C.7.) 
- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR na pol. 4116, ÚZ 33x13233 o 134 tis.Kč 
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- zvýší běžné výdaje na § 437x, pol. 5xxx, ÚZ 33x13233 o 134 tis.Kč 
- sníží přijaté neinvestiční transfery od obcí na pol. 4121, ÚZ 93 o 223 tis.Kč 
- zvýší přijaté investiční transfery od obcí na pol. 4221, ÚZ 3500 o 223 tis.Kč 
- sníží běžné výdaje na akci “Regenerace sídliště Muglinov - 3.et.” 
  na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 93 o 223 tis.Kč 
- zvýší kapitálové výdaje na akci “Regenerace sídliště Muglinov - 3.et.” 
  na § xxxx, pol. 6xxx, ÚZ 3500, org. 2629 o 223 tis.Kč 
- zvýší přijaté neinvestiční transfery od obcí na pol. 4121, ÚZ 93 o 2 297 tis.Kč 
- zvýší běžné výdaje na § 3632, pol. 5xxx, ÚZ 93 o 2 297 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_M 5 
Úprava závazného ukazatele a rozpočtu 
  
Usnesení číslo: 10879/RM1014/140 

(zn.předkl.) 
07 

  
k materiálu č. BJ1014 02614/14 
  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í  

- ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR na pol. 4116, ÚZ 34070 o 100 tis.Kč  
                                                                                                  ÚZ 33513233 o 201 tis.Kč  
                                                                                                  ÚZ 33113233 o 35 tis.Kč   
- neinvestiční transfery na § 3311, pol. 5336, ÚZ 34070, ORJ 160, org. 4234 o 100 tis.Kč   
                                            § 4357, pol. 5336, ORJ 180, org. 43, ÚZ 33513233 o 201 tis.Kč   
                                                                                                            ÚZ 33113233 o 35 tis.Kč 
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2) ukládá 
   

vedoucímu odboru financí a rozpočtu realizovat schválené rozpočtové opatření 
 

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

náměstku primátora Ing. Tomáši Petříkovi 
předložit zastupitelstvu města ke schválení 

a) úpravu závazného ukazatele - zvýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci 

Národní divadlo moravskoslezské o 100 tis.Kč 
Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením o 236 tis.Kč 

b) rozpočtové opatření, kterým se 
z v y š u j í  nedaňové příjmy na § 6310, pol. 2146, ORJ 120 o 124 972 tis.Kč 
z v y š u j í  běžné výdaje na § 6310, pol. 5146, ORJ 120 o 124 972 tis.Kč 

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

 
RM_M 11 
Zpráva o hospodaření SMO za I. pololetí r. 2014 
  
Usnesení číslo: 10880/RM1014/140 

(zn.předkl.) 
07 

  
k materiálu č. BJ1014 02613/14 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
   

zastupitelstvu města 
 
projednat Zprávu o hospodaření SMO za I. pololetí r. 2014 
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2) ukládá 
   

náměstkovi primátora Ing. Tomáši Petříkovi 
předložit zastupitelstvu města k projednání Zprávu o hospodaření SMO za I. pololetí r. 2014 
 

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

 
RM_M 12 
Státní dotace pro městský obvod Poruba 
  
Usnesení číslo: 10881/RM1014/140 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým 

městský obvod Poruba 

zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR na pol. 4116, ÚZ 32x33019 o 1 232 tis.Kč 
zvýší neinvestiční transfery na § 3111, pol. 5336, ÚZ 32x33019 o 1 232 tis.Kč 

  
2) ukládá 
   

vedoucímu odboru financí a rozpočtu realizovat schválené rozpočtové opatření 
 

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

 
RM_M 28 
Projednání vybraných bodů valné hromady obchodní společnosti KIC 
Odpady, a.s. 
  
Usnesení číslo: 10882/RM1014/140 

(zn.předkl.) 
88 

  
k usnesení č. 2631/ZM1014/33 
  
Rada města 
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1) ukládá 
  

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

A) PRO v bodech programu č. 4 až 6 

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

   5) Smlouvy o výkonu funkce jednotlivých nových členů dozorčí rady dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu 

   6) Změny stanov v souladu s usnesením zastupitelstva města č. 2631/ZM1014/33 ze dne 
25.6.2014 

 B) BEZ OMEZENÍ v dalších bodech programu 

  
 Vyřizuje: delegovaný, T: 24.09.2014
 zástupce 
  

 
RM_M 33 
Žádost subjektu Christophe Delattre o poskytnutí účelové dotace na 
akci “Ostrava Run-Up 2014” 
  
Usnesení číslo: 10883/RM1014/140 

(zn.předkl.) 
86 

  
k materiálu č. BJ1014 02657/14 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí účelové dotace subjektu Christophe Delattre, se sídlem 
Komenského 863/9,  PSČ 779 00  Olomouc, IČ: 73310531 ve výši 25 000,- Kč na realizaci 
akce “Ostrava Run-Up 2014” 
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2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města 
Ostravy mezi statutárním městem Ostrava a příjemcem účelové dotace dle bodu 1) tohoto 
usnesení a přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
3) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

- snižují 

neinvestiční transfery 

na § 3419, pol. 5213, ÚZ 2003, ORJ 161                o 25 tis. Kč, 

- zvyšují 

neinvestiční transfery 

na § 3419, pol. 5212, ORJ 161                             o 25 tis. Kč. 

  
4) ukládá 
   

náměstkovi primátora Ing. Martinovi Štěpánkovi, Ph.D. 
předložit návrh dle bodu 1) a 2) tohoto usnesení k rozhodnutí a bod 3) ke schválení 
zastupitelstvu města na jeho zasedání dne 10.09.2014. 
 

  
 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, 
 vedoucí odboru sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit 
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RM_M 35 
Přijetí dotace na projekt “Rekonstrukce sportovního areálu (stadionu) v 
Ostravě-Vítkovicích, II. etapa”, Sektor I. jižní tribuny 
  
Usnesení číslo: 10884/RM1014/140 

(zn.předkl.) 
86 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
   

o přijetí dotace ve výši 50 000 000 Kč na projekt Statutárního města Ostravy “Rekonstrukce 
sportovního areálu (stadionu) v Ostravě-Vítkovicích, II. etapa”, Sektor I. jižní tribuny
(viz. Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace v Příloze č. 1předloženého materiálu). 
 

  
 

  
 
 


