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Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 16.09.2014 
  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název zn.předkl. 

10887/RM1014/141 RM_M 0 Schválení programu 141. schůze rady města dne 

16.09.2014 

28 

10888/RM1014/141 RM_VH 1 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 

společnosti Ostravské výstavy, a.s. 

28 

10889/RM1014/141 RM_M 29 Návrh na uzavření darovací smlouvy mezi 

statutárním městem Ostrava a společností 

JUWITAL, s.r.o. 

25 

10890/RM1014/141 RM_M 30 Návrh na zapojení statutárního města Ostravy jako 

partnera do projektu “Mezioborová a institucionální 

spolupráce v oblasti domácího násilí” a projektu 

“Domov bez násilí” 

25 

10891/RM1014/141 RM_M 31 Schválení Rozhodnutí o poskytnutí dotace a 

Smlouvy č. 14171003 o poskytnutí podpory pro 

projekt “Snížení energetických ztrát objektu MŠ na 

ul. Těšínská 279 v Ostravě-Radvanicích” 

50 

10892/RM1014/141 RM_M 7 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální 

rady k projektu “Přestupní uzel Hulváky, I. etapa” 

38 

10893/RM1014/141 RM_M 32 Expo Real 2014 - Smlouva o výpůjčce 38 

10894/RM1014/141 RM_M 33 Smlouvy o spoluvystavování a prezentaci na 

veletrhu EXPO REAL 2014 

38 

10895/RM1014/141 RM_M 1 Vyhlašování veřejných marketingových soutěží v 

podobě veřejných příslibů, kde vyhlašovatelem je 

statutární město Ostrava 

38 

10896/RM1014/141 RM_M 6 Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace 

Státnímu zdravotnímu ústavu na zpracování Studie 

alergických onemocnění u dětí v 

Moravskoslezském kraji 

01 

10897/RM1014/141 RM_M 13 Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty Mgr. 

Jany Secové, ředitelky Střediska volného času 

Korunka, p.o., do Švýcarska (Basilej) ve dnech 

31.10.-03.11.2014 

01 

10898/RM1014/141 RM_M 14 Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty Mgr. 

Jana Žemly, ředitele Janáčkovy filharmonie 

Ostrava, p.o., do Velké Británie ve dnech 20.-

25.09.2014 

01 

10899/RM1014/141 RM_M 37 Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace 

občanskému sdružení Dětský ranč Hlučín na 

provozní náklady v období říjen 2014 - březen 2015 

01 

10900/RM1014/141 RM_M 38 Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty Ing. 

Dalibora Madeje, náměstka primátora, do 

Rakouska (Krems) ve dnech 25.-27.09.2014 

01 

10901/RM1014/141 RM_M 11 ”IS Hrabová-kanalizace jižní část-4. a 5. stavba, 

rušení výustí”, “IS Hrabová - odlehčovací stoka OS 

1A”, Návrh na uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o 

dílo 2550/2013/OI/LPO 

05 
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10902/RM1014/141 RM_M 27 Návrh Dodatku č.5 ke Smlouvě o dílo č. 

1961/2012/OI ze dne 29.9.2012 na realizaci stavby 

“Prodloužená Ruská “ 

05 

10903/RM1014/141 RM_M 28 Návrh na uzavření smluv o právu provést stavbu v 

souvislosti se stavbami odboru investičního, 

zahrnutými do kapitálového rozpočtu statutárního 

města Ostravy 

05 

10904/RM1014/141 RM_VZ 2 Veřejná zakázka “Rekonstrukce VO oblast Na 

Obvodu, Dušní”, poř. č. 190/2014 

05 

10905/RM1014/141 RM_VZ 3 Veřejná zakázka “Rekonstrukce VO ve Slezské 

Ostravě a nasvětlení přechodů na ul. Hornopolní 

(PD+IČ)”, poř. č. 189/2014 

05 

10906/RM1014/141 RM_VZ 4 Zadání veřejné zakázky “Odstranění oplocení ul. 

Plzeňská a Palkovského”, poř. č. 191/2014 

05 

10907/RM1014/141 RM_VZ 5 Veřejná zakázka “Havarijní oprava vodovodu ul. 

Mitušova”, poř.č. 201/2014 

05 

10908/RM1014/141 RM_VZ 6 Veřejná zakázka “Propojenost cyklistické trasy v 

úseku ul. Psohlavců, Martinovská”, poř. č. 

205/2014 

05 

10909/RM1014/141 RM_VZ 7 Významná veřejná zakázka “Rekonstrukce ul. 

Nádražní”, poř.č. 209/2014 

05 

10910/RM1014/141 RM_M 12 Výzva k odstranění závadného chování ve věci 

nehrazení nájemného a záloh na služby za užívání 

bytu na ul. Horní č. 3037/110, Ostrava-Bělský Les 

08 

10911/RM1014/141 RM_M 15 Souhlas s užíváním nemovitostí pro Městský obvod 

Moravská Ostrava a Přívoz, návrh s pořádáním 

akce “Najdi červený kontejner” 

08 

10912/RM1014/141 RM_M 16 Návrh na souhlas s umístěním podzemní elektrické 

přípojky NN 0,4 kV a přípojkové skříně k 

pozemkům ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o 

zřízení věcného břemene-služebnosti, pro ČEZ 

Distribuce, a.s. 

08 

10913/RM1014/141 RM_M 17 Návrh na souhlasy s umístěním NTL plynovodu do 

pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostravy 

a návrh na uzavření smluv o budoucích smlouvách 

o zřízení věcných břemen s budoucím oprávněným 

RWE GasNet, s.r.o. 

08 

10914/RM1014/141 RM_M 18 Návrh na uzavření smluv o zřízení věcného 

břemene-služebnosti k pozemkům ve vlastnictví 

Ředitelství silnic a dálnic ČR pro oprávněného 

statutární město Ostrava 

08 

10915/RM1014/141 RM_M 19 - Návrh na záměr města prodat pozemky v k.ú. 

Zábřeh nad Odrou, v k.ú. Hrabůvka a v k.ú. 

Zábřeh-VŽ,obec Ostrava - Návrh na záměr města 

neprodat pozemek v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec 

Ostrava 

08 

10916/RM1014/141 RM_M 20 Návrh na záměr města prodat pozemky v k.ú. 08 
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Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava a v k.ú. Slezská 

Ostrava, obec Ostrava 

10917/RM1014/141 RM_M 21 Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k. 

ú. Poruba a v k. ú. Poruba -sever, obec Ostrava 

08 

10918/RM1014/141 RM_M 22 Návrh prodat pozemek p.p.č. 461/16 v k.ú. Nová 

Ves u Ostravy, obec Ostrava, návrh na uzavření 

Dohody o úhradě za bezesmluvní užívání, návrh na 

záměr vypůjčit pozemek p.p.č.461/16 v k.ú. Nová 

Ves u Ostravy, obec Ostrava 

08 

10919/RM1014/141 RM_M 23 Návrh na záměr města směnit pozemky v k.ú. 

Polanka nad Odrou, obec Ostrava 

08 

10920/RM1014/141 RM_M 24 Návrh koupit pozemky v k.ú. Slezská Ostrava, obec 

Ostrava 

08 

10921/RM1014/141 RM_M 25 Návrh úplatně nenabýt a bezúplatně nabýt nemovité 

věci v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava 

08 

10922/RM1014/141 RM_M 26 Návrh na vyřazení majetku statutárního města 

Ostravy pronajatého společnosti Ostravské vodárny 

a kanalizace a.s. 

08 

10923/RM1014/141 RM_M 39 Předchozí souhlas k prodeji nemovitostí v majetku 

města, svěřených městským obvodům a nabytí 

nemovitostí 

89 

10924/RM1014/141 RM_M 8 Úprava rozpočtu r. 2014 07 

10925/RM1014/141 RM_M 9 Rozpočtová úprava 07 

10926/RM1014/141 RM_M 35 Návrh metodiky pro sestavování návrhu rozpočtu 

statutárního města Ostrava pro rok 2015 

07 

10927/RM1014/141 RM_M 36 Dohody o plné moci v souvislosti s čerpáním úvěru 

od Evropské investiční banky 

07 

10928/RM1014/141 RM_M 34 Návrh darovací smlouvy na poskytnutí finančního 

daru ve výši 20 tis. Kč zájmovému sdružení 

právnických osob OSTRAVA BEZPEČNÁ 

DOPRAVA!!! na organizaci cyklistických závodů 

pro veřejnost 

09 

10929/RM1014/141 RM_VZ 8 Významná veřejná zakázka “Podpora veřejné 

dopravy”, poř.č. 199/2014 

09 

10930/RM1014/141 RM_M 2 Návrh na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného 

movitého majetku statutárního města Ostravy, 

předaného k hospodaření právnické osobě Domov 

Slunečnice Ostrava, příspěvková organizace, 

Opavská 4472/76, Ostrava-Poruba, IČ 70631883 

41 

10931/RM1014/141 RM_M 3 Svěření a prodej neupotřebitelného movitého 

majetku 

84 

10932/RM1014/141 RM_M 4 Náhrada škod vzniklých na majetku statutárního 

města Ostravy 

84 

10933/RM1014/141 RM_VZ 1 Zadání veřejné zakázky “Vánoční výzdoba”, poř. č. 

73/2014 

84 

10934/RM1014/141 RM_M 5 Volba přísedících a vzdání se funkce přísedícího 

Okresního soudu v Ostravě 

21 
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Materiály, které byly staženy : 
  

 Materiál 
  

Název zn.předkl. 

  RM_M 10 Souhlas s podáním žádosti o dotaci ze státního 

rozpočtu - podpora poskytování sociálních služeb 

pro rok 2015 

50 
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RM_M 0 
Schválení programu 141. schůze rady města dne 16.09.2014 
  
Usnesení číslo: 10887/RM1014/141 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  program 141. schůze rady města dne 16.09.2014 s úpravou 

  

 
RM_VH 1 
Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Ostravské 
výstavy, a.s. 
  
Usnesení číslo: 10888/RM1014/141 

(zn.předkl.) 
28 

  
v působnosti valné hromady podle § 12 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, 
obchodní společnosti Ostravské výstavy, a.s., se sídlem Černá louka 3235, Moravská 
Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 25399471, jejímž jediným akcionářem je statutární město 
Ostrava 
  
Rada města 

  
1) odvolává 

  prokuru Arnošta Pchálka, nar. 1957, bytem Mariánskohorská 2787/3, 702 00 Ostrava, 

prokuristy obchodní společnosti Ostravské výstavy, a.s., dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu  

  

 
RM_M 29 
Návrh na uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Ostrava 
a společností JUWITAL, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 10889/RM1014/141 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 

Ostrava, IČ: 00845451 a společností JUWITAL, s.r.o., se sídlem Blanická 2135/13, 120 00 

Praha 2-Vinohrady, IČ:27110451 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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RM_M 30 
Návrh na zapojení statutárního města Ostravy jako partnera do projektu 
“Mezioborová a institucionální spolupráce v oblasti domácího násilí” a 
projektu “Domov bez násilí” 
  
Usnesení číslo: 10890/RM1014/141 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
návrh na zapojení statutárního města Ostravy, Městské policie Ostrava jako partnera do 

projektu “Domov bez násilí” společnosti Sedukon, o.p.s., Alejníkovova 5, 700 30 Ostrava - 

Zábřeh,  dle předloženého materiálu 

  

2) souhlasí 

  
se zapojením statutárního města Ostravy, Městské policie Ostrava jako partnera do projektu 

“Domov bez násilí” společnosti Sedukon, o.p.s., Alejnikovova 5, 700 30 Ostrava - Zábřeh, dle 

předloženého materiálu a příloh s úpravou 

  

3) ukládá 

  
řediteli Městské policie Ostrava 

zajistit veškeré úkony spojené se zapojením statutárního města Ostravy, Městské policie 

Ostrava jako partnera do projektu dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Zdeněk Harazim,  

 ředitel Městské policie Ostrava 

  
4) projednala 

  
návrh na zapojení statutárního města Ostravy, Městské policie Ostrava jako partnera do 

projektu “Mezioborová a institucionální spolupráce v oblasti prevence domácího násilí” 

Ostravské univerzity v Ostravě, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 

  

5) souhlasí 

  se zapojením statutárního města Ostravy, Městské policie Ostrava jako partnera do projektu “ 

Mezioborová a institucionální spolupráce v oblasti prevence domácího násilí” Ostravské 

univerzity v Ostravě, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava, dle předloženého materiálu a příloh s 

úpravou 
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6) ukládá 

  
řediteli Městské policie Ostrava 

zajistit veškeré úkony spojené se zapojením statutárního města Ostravy, Městské policie 

Ostrava jako partnera projektu dle bodu 5) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Zdeněk Harazim,  

 ředitel Městské policie Ostrava 

  
 

RM_M 31 
Schválení Rozhodnutí o poskytnutí dotace a Smlouvy č. 14171003 o 
poskytnutí podpory pro projekt “Snížení energetických ztrát objektu MŠ 
na ul. Těšínská 279 v Ostravě-Radvanicích” 
  
Usnesení číslo: 10891/RM1014/141 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 8146/RM1014/107 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
a) s návrhem Smlouvy č. 14171003 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí 

ČR, která by měla být uzavřena mezi příjemcem statutárním městem Ostrava, městským 

obvodem Radvanice a Bartovice a Státním fondem životního prostředí ČR, se sídlem 

Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČ: 00020729, na financování projektu “Snížení 

energetických ztrát objektu MŠ na ul. Těšínská 279 v Ostravě-Radvanicích” z Operačního 

programu Životní prostředí, Prioritní osa 3 - Udržitelné využívání zdrojů energie, oblasti 

podpory 3.2 - Realizace úspor energie a využití odpadního tepla dle přílohy č.1 předloženého 

materiálu    

b) s přijetím dotace z Operačního programu Životní prostředí dle podmínek poskytovatele  

Ministerstva životního prostředí ČR, se sídlem Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10, IČ: 

00164801, na projekt “Snížení energetických ztrát objektu MŠ na ul. Těšínská 279 v Ostravě-

Radvanicích” dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

za podmínky, že zastupitelstvo města vydá souhlas s tím, že předmět podpory nebude převeden 

na jinou osobu ani právně zatížen, zejména zastaven ve prospěch jiné osoby (vyjma takových 

věcných břemen, u kterých výkon práv z nich odvozený neohrozí realizaci akce ani plnění 

jejího účelu pro stanovenou dobu) nejméně po dobu 5 let od ukončení realizace akce dle čl. 

III., bodu 5, písm. e) smlouvy uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu          

  

2) doporučuje 

  zastupitelstvu města  

vyslovit souhlas s tím, že předmět podpory nebude převeden na jinou osobu ani právně zatížen, 

zejména zastaven ve prospěch jiné osoby ( vyjma takových věcných břemen, u kterých výkon 
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práv z nich vyvozených neohrozí realizaci akce ani plnění jejího účelu po stanovenou dobu) 

nejméně po dobu 5 let od ukončení realizace akce dle čl. III., bodu 5 písm. e) smlouvy uvedené 

v příloze č. 1 předloženého materiálu         

  

3) žádá 

  městský obvod Radvanice a Bartovice                                                                                          

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

  

 Vyřizuje: Mgr. Šárka Tekielová, T: 18.12.2015 

 starostka městského obvodu Radvanice a Bartovice 

  
4) žádá 

  městský obvod Radvanice a Bartovice 

o předložení zastupitelstvu města návrh dle bodu 2) tohoto usnesení  

  

 Vyřizuje: Mgr. Šárka Tekielová, T: 08.10.2014 

 starostka městského obvodu Radvanice a Bartovice 

  
 

RM_M 7 
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady k projektu 
“Přestupní uzel Hulváky, I. etapa” 
  
Usnesení číslo: 10892/RM1014/141 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 1919/ZM1014/27 
k usnesení č. 1070/ZM1014/17 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  o uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady mezi příjemcem 

statutárním městem Ostrava a poskytovatelem Regionální radou regionu soudržnosti 

Moravskoslezsko, se sídlem Na Jízdárně 2824/2, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ 

75082616, na financování projektu “Přestupní uzel Hulváky, I. etapa” z Regionálního 

operačního programu NUTS II Moravskoslezsko dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostrava - odboru ekonomického rozvoje 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 30.06.2015 

 vedoucí odboru ekonomického rozvoje 
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RM_M 32 
Expo Real 2014 - Smlouva o výpůjčce 
  
Usnesení číslo: 10893/RM1014/141 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  o uzavření Smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Ostrava a společností 

Dolní oblast VÍTKOVICE 

se sídlem Ruská 2887/101, PSČ  706 02  Ostrava - Vítkovice, IČ 75125285 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 33 
Smlouvy o spoluvystavování a prezentaci na veletrhu EXPO REAL 2014 
  
Usnesení číslo: 10894/RM1014/141 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy o spoluvystavování a prezentaci na veletrhu EXPO REAL 2014 mezi 

statutárním městem Ostrava a společností: 

CTP Invest, spol. s r.o.  

se sídlem Humpolec, Central Trade Park D1 1571, PSČ 396 01, IČO 26166453  

dle přílohy č.1 předloženého materiálu  

  

2) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy o spoluvystavování a prezentaci na veletrhu EXPO REAL 2014 mezi 

statutárním městem Ostrava a společností: 

Asental Business, s.r.o. 

se sídlem Moravská Ostrava, Gregorova 2582/3,  PSČ 701 97, IČO 27769135 

dle přílohy č.2 předloženého materiálu  

  

3) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy o spoluvystavování a prezentaci na veletrhu EXPO REAL 2014 mezi 

statutárním městem Ostrava a společností: 

Multi Veste Czech Republic 5, s.r.o.  
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se sídlem Praha 1, Olivova 4/2096, PSČ 110 00, IČO 27371344  

dle přílohy č.3 předloženého materiálu              

  

4) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy o spoluvystavování a prezentaci na veletrhu EXPO REAL 2014 mezi 

statutárním městem Ostrava a společností: 

OHL ŽS, a.s.,  

se sídlem Brno-střed, Burešova 938/17, PSČ 660 02, IČO 46342796  

dle přílohy č.4 předloženého materiálu       

  

5) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy o spoluvystavování a prezentaci na veletrhu EXPO REAL 2014 mezi 

statutárním městem Ostrava a společností: 

PRK Partners s.r.o. 

se sídlem Praha 1, Jáchymova 26/2, PSČ 110 00, IČO 26692392 

dle přílohy č.5 předloženého materiálu 

  

6) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy o spoluvystavování a prezentaci na veletrhu EXPO REAL 2014 mezi 

statutárním městem Ostrava a společností: 

HB Reavis Group CZ, s.r.o. 

se sídlem Praha 8, Rohanské nábřeží 670/19, PSČ 186 00, IČO 27687180 

dle přílohy č.6 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 1 
Vyhlašování veřejných marketingových soutěží v podobě veřejných 
příslibů, kde vyhlašovatelem je statutární město Ostrava 
  
Usnesení číslo: 10895/RM1014/141 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
1) ukládá 

  Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru ekonomického rozvoje nebo odboru 

kancelář primátora  

rozhodoval o vyhlašování veřejných příslibů včetně stanovování podmínek veřejných příslibů a 

jejich odvolání, kdy jejich obsahem bude udělování cen či odměn, a to v rozsahu dle důvodové 

zprávy předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička,  

 vedoucí odboru ekonomického rozvoje 
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 Vyřizuje: Mgr. Michal Bayer,  

 zastupující vedoucí kanceláře primátora 

  
 

RM_M 6 
Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace Státnímu zdravotnímu 
ústavu na zpracování Studie alergických onemocnění u dětí v 
Moravskoslezském kraji 
  
Usnesení číslo: 10896/RM1014/141 

(zn.předkl.) 
01 

  
k materiálu č. BJ1014 02682/14 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy ve 

výši 96 tis. Kč Státnímu zdravotnímu ústavu, Šrobárova 48, 100 42  Praha 10, IČO 75010330, 

na zpracování Studie alergických onemocnění u dětí v Moravskoslezském kraji 

  

2) doporučuje 

  zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

- sníží běžné výdaje 

na § 2141, pol. 5139, ORJ 221 o 96 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje 

na § 3599, pol. 5339, ORJ 221 o 96 tis. Kč  

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu 

statutárního města Ostravy dle bodu 1) tohoto usnesení mezi statutárním městem Ostrava, 

Prokešovo nám. 8, 729 30  Ostrava, IČO 00845451 a Státním zdravotním ústavem, Šrobárova 

48, 100 42  Praha 10, IČO 75010330, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

4) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.10.2014 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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5) ukládá 

  
primátorovi Ing.Petru Kajnarovi 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace a 

návrh na uzavření smlouvy dle bodu 1) a 3) tohoto usnesení a ke schválení bod 2) tohoto 

usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Michal Bayer, T: 08.10.2014 

 zastupující vedoucí kanceláře primátora 

  
 

RM_M 13 
Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty Mgr. Jany Secové, 
ředitelky Střediska volného času Korunka, p.o., do Švýcarska (Basilej) 
ve dnech 31.10.-03.11.2014 
  
Usnesení číslo: 10897/RM1014/141 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
zahraniční pracovní cestu Mgr. Jany Secové, ředitelky  Střediska volného času Korunka, p.o., 

do Švýcarska (Basilej) ve dnech 31.10.-03.11.2014 za účelem účasti na zasedání Národního 

parlamentu mládeže 

  

2) ukládá 

  
ředitelce Střediska volného času Korunka, p.o. 

předložit radě města zprávu o výsledku zahraniční pracovní cesty dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jana Secová, T: 18.11.2014 

 ředitelka Střediska volného času Korunka, p.o. 

  
 

RM_M 14 
Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty Mgr. Jana Žemly, ředitele 
Janáčkovy filharmonie Ostrava, p.o., do Velké Británie ve dnech 20.-
25.09.2014 
  
Usnesení číslo: 10898/RM1014/141 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 
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zahraniční pracovní cestu Mgr. Jana Žemly, ředitele Janáčkovy filharmonie Ostrava, p.o., 

do Velké Británie ve dnech 20.-25.09.2014 za účelem pracovních jednání  

  

2) ukládá 

  
řediteli Janáčkovy filharmonie Ostrava, p.o. 

předložit radě města zprávu o výsledku zahraniční pracovní cesty dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jan Žemla, T: 14.10.2014 

 ředitel Janáčkovy filharmonie Ostrava, p.o. 

  
 

RM_M 37 
Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace občanskému sdružení 
Dětský ranč Hlučín na provozní náklady v období říjen 2014 - březen 
2015 
  
Usnesení číslo: 10899/RM1014/141 

(zn.předkl.) 
01 

  
k materiálu č. BJ1014 02544/14 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy ve 

výši 100 tis. Kč občanskému sdružení Dětský ranč Hlučín, Celní 1996/10b, 748 01  Hlučín, 

IČO: 66144400, na provozní náklady v období říjen 2014 - březen 2015 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

- sníží běžné výdaje 

na § 2143, pol. 5909, ORJ 221 o 100 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje 

na § 3543, pol. 5222, ORJ 221 o 100 tis. Kč 
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3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu 

statutárního města Ostravy dle bodu 1) tohoto usnesení mezi statutárním městem Ostrava, 

Prokešovo nám. 8, 729 30  Ostrava, IČO 00845451 a občanským sdružením Dětský ranč 

Hlučín, Celní 1996/10b, 748 01  Hlučín, IČO 66144400, dle přílohy č. 2 předloženého 

materiálu 

  

4) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.10.2014 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
5) ukládá 

  
primátorovi Ing. Petru Kajnarovi 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace a 

návrh na uzavření smlouvy dle bodu 1) a 3) tohoto usnesení a ke schválení bod 2) tohoto 

usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Michal Bayer, T: 08.10.2014 

 zastupující vedoucí kanceláře primátora 

  
 

RM_M 38 
Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty Ing. Dalibora Madeje, 
náměstka primátora, do Rakouska (Krems) ve dnech 25.-27.09.2014 
  
Usnesení číslo: 10900/RM1014/141 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
zahraniční pracovní cestu Ing. Dalibora Madeje, náměstka primátora,  do Rakouska (Krems) ve 

dnech 25.-27.09.2014 za účelem účasti na odborné exkurzi 

  

2) schvaluje 

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

předpisů 
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3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Daliboru Madejovi 

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 

  
 

RM_M 11 
”IS Hrabová-kanalizace jižní část-4. a 5. stavba, rušení výustí”, “IS 
Hrabová - odlehčovací stoka OS 1A”, Návrh na uzavření Dodatku č.1 ke 
Smlouvě o dílo 2550/2013/OI/LPO 
  
Usnesení číslo: 10901/RM1014/141 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2550/2013/OI/LPO na realizaci 

staveb “IS Hrabová-kanalizace jižní část - 4. a 5. stavba, rušení výustí”, “IS Hrabová - 

odlehčovací stoka OS 1A” dle příloh č.1 -5 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Jiřímu Hrabinovi 

předložit zastupitelstvu města návrh dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Dalibor Kanclíř, T: 08.10.2014 

 vedoucí odboru investičního 

  
 

RM_M 27 
Návrh Dodatku č.5 ke Smlouvě o dílo č. 1961/2012/OI ze dne 29.9.2012 
na realizaci stavby “Prodloužená Ruská “ 
  
Usnesení číslo: 10902/RM1014/141 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 
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rozhodnout o uzavření Dodatku č.5 ke Smlouvě o dílo  č. 1961/2012/OI ze dne 29.9.2012 na 

realizaci stavby  “Prodloužená Ruská “ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Jiřímu Hrabinovi 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Dalibor Kanclíř, T: 08.10.2014 

 vedoucí odboru investičního 

  
 

RM_M 28 
Návrh na uzavření smluv o právu provést stavbu v souvislosti se 
stavbami odboru investičního, zahrnutými do kapitálového rozpočtu 
statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 10903/RM1014/141 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
uzavřít “Smlouvu o právu provést stavbu” v souvislosti se stavbou “Cyklotrasa M přes 

Svinovské mosty” mezi vlastníkem Moravskoslezským krajem, se sídlem ul. 28.října 117, 702 

18 Ostrava, IČO 70890692 

a investorem stavby 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám.8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, jejímž 

předmětem je stavba cyklostezky na částech pozemků p.č.3075/7, p.č.3075/10, p.č.3075/41, 

p.č.3075/42, p.č.3075/86, p.č.3612, p.č.3735/2, p.č.3768, p.č.3778/14 a p.č.3785/4 v 

katastrálním území Svinov, obec Ostrava dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
uzavřít “Smlouvu o právu provést stavbu” v souvislosti se stavbou “Cyklotrasa Y - 

Průmyslová, Baarova” mezi vlastníkem Moravskoslezským krajem, se sídlem ul. 28.října 117, 

702 18 Ostrava, IČO 70890692 

a investorem stavby 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám.8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, jejímž 

předmětem je stavba cyklostezky na části pozemku p.p.č.751/16 v katastrálním území 

Mariánské Hory, obec Ostrava dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 
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3) rozhodla 

  
uzavřít “Smlouvu o souhlasu s umístěním a realizací stavby” v souvislosti se stavbou 

“Cyklistické propojení ul. 17.listopadu, VTP” mezi vlastníkem Ředitelstvím silnic a dálnic 

ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 - Nusle, IČO 65993390 

a investorem 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám.8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, jejímž 

předmětem je stavba cyklostezky na části pozemku p.č.2971/2 v katastrálním území Poruba, 

obec Ostrava dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

4) rozhodla 

  
uzavřít “Smlouvu o právu provést stavbu” v souvislosti se stavbou “Kanalizace Petřkovice II. a 

III. etapa” mezi vlastníky RXXXXXX VXXXXXXX, nar.:XXXX a KXXXXXXXX 

VXXXXXXXXX, nar.:XXXX, oba bytem XXXXXXXXXXXX XXXXXXX 

XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX 

a investorem stavby 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám.8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, jejímž 

předmětem je stavba kanalizace na částech pozemků p.č.958/6, p.č.956/5 a p.č.956/6 v 

katastrálním území Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava dle přílohy č. 8 předloženého materiálu 

  

5) rozhodla 

  
uzavřít “Smlouvu o právu provést stavbu” v souvislosti se stavbou “Kanalizace Petřkovice II. a 

III. etapa” mezi vlastníkem KXXXXX KXXXXXXX, nar.:XXXX, bytem 

XXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX 

a investorem stavby 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám.8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, jejímž 

předmětem je stavba kanalizace na části pozemku p.č.958/2 v katastrálním území Petřkovice u 

Ostravy, obec Ostrava dle přílohy č. 9 předloženého materiálu 

  

6) rozhodla 

  
uzavřít “Najemní smlouvu” v souvislosti se stavbou “Prodloužení sběrače ul. Husarova” mezi 

pronajímatelem BXXXXXXXXX SXXXXXX, nar.:XXXX, bytem XXXXXXXX XXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX 

a nájemcem 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám.8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, jejímž 

předmětem je stavba pronájem části pozemku p.č.740/85 v katastrálním území Výškovice u 

Ostravy, obec Ostrava dle přílohy č. 11 předloženého materiálu 
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RM_VZ 2 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce VO oblast Na Obvodu, Dušní”, poř. č. 
190/2014 
  
Usnesení číslo: 10904/RM1014/141 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

- snižují kapitálové výdaje odboru investičního na akci: 

 § 3631, pol. 6121, ÚZ 8113,  ORG 4281,   ORJ 230 o                           425 tis. Kč 

 § 3631, pol. 6121, ÚZ 0,        ORG 4282,   ORJ 230 o                            63 tis. Kč 

 § 3631, pol. 6121, ÚZ 0      ,  ORG 4283,   ORJ 230 o                              7 tis. Kč 

 § 3631, pol. 6121, ÚZ 0,        ORG 4284,   ORJ 230 o                            20 tis. Kč 

 § 3631, pol. 6121, ÚZ 0,        ORG 4286,   ORJ 230 o                          180 tis. Kč 

 § 3631, pol. 6121, ÚZ 0,        ORG 4287,   ORJ 230 o                            26 tis. Kč 

 § 3631, pol. 6121, ÚZ 0,        ORG 4288,   ORJ 230 o                          186 tis. Kč 

 § 3631, pol. 6121, ÚZ 8113,  ORG 4289,   ORJ 230 o                           278 tis. Kč 

 § 3631, pol. 6121, ÚZ 8113,  ORG 4290,   ORJ 230 o                           228 tis. Kč 

 § 3631, pol. 6121, ÚZ 8113,  ORG 4291,   ORJ 230 o                             60 tis. Kč 

 § 3631, pol. 6121, ÚZ 8113,  ORG 4292,   ORJ 230 o                             15 tis. Kč 

- zvyšují kapitálové výdaje odboru investičního na akci ORG 4295: 

§ 3631, pol. 6121, ÚZ 0, ORJ 230 o                                                      482 tis. Kč 

§ 3631, pol. 6121, ÚZ 8113, ORJ 230 o                                              1 006 tis. Kč 

  

2) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby 

“Rekonstrukce veřejného osvětlení oblast Na Obvodu, Dušní” v městském obvodě Ostrava-

Vítkovice, obec Ostrava a to v rozsahu dle předloženého návrhu usnesení se společností: 

Ostravské komunikace, a.s. 

se sídlem: Novoveská 1266/25, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory 

IČO: 25396544 

za cenu nejvýše přípustnou 1.119.321,- 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 
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RM_VZ 3 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce VO ve Slezské Ostravě a nasvětlení 
přechodů na ul. Hornopolní (PD+IČ)”, poř. č. 189/2014 
  
Usnesení číslo: 10905/RM1014/141 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo na vypracování 

projektových dokumentací pro územní rozhodnutí a projektových dokumentací pro provádění 

stavby včetně zajištění inženýrské činnosti pro vydání pravomocných územních 

rozhodnutí  pro akci “Rekonstrukce VO ve Slezské Ostravě a nasvětlení přechodů na ul. 

Hornopolní” ve Slezské Ostravě a Moravské Ostravě a Přívozu, a to v rozsahu dle 

předloženého návrhu se společností: 

PTD Muchová, s.r.o. 

se sídlem: Olešní 313/14, 712 00 Ostrava-Muglinov 

IČO: 27767931 

za cenu nejvýše přípustnou 935.600,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 4 
Zadání veřejné zakázky “Odstranění oplocení ul. Plzeňská a 
Palkovského”, poř. č. 191/2014 
  
Usnesení číslo: 10906/RM1014/141 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na odstranění opěrné zdi, 

soklového zdiva a příslušenství, vč. kácení dřevin, opravy chodníků areálu Zábřeh – V6, ul. 

Plzeňská a Palkovského s dodavatelem: 

DAV, a.s. 

Sídlo: Zengrova 19, 703 00 Ostrava-Vítkovice 

IČO:  00575381 

za cenu nejvýše přípustnou 1.504.971,- Kč bez DPH 
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RM_VZ 5 
Veřejná zakázka “Havarijní oprava vodovodu ul. Mitušova”, poř.č. 
201/2014 
  
Usnesení číslo: 10907/RM1014/141 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo na realizaci odstranění 

havarijního stavu vodovodu v ul. Mitušova, k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava s dodavatelem: 

Ostravské vodárny a kanalizace a.s. 

Sídlo: Nádražní 28/3114, PSČ 729 71 Ostrava 

IČ: 451 93 673 

za cenu nejvýše přípustnou 1.147.613,51 Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 6 
Veřejná zakázka “Propojenost cyklistické trasy v úseku ul. Psohlavců, 
Martinovská”, poř. č. 205/2014 
  
Usnesení číslo: 10908/RM1014/141 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zveřejnění předběžného oznámení k veřejné zakázce na realizaci stavby “Propojenost 

cyklistické trasy v úseku ul. Psohlavců, Martinovská” v k.ú. Poruba, Třebovice ve Slezsku a 

Svinov, obec Ostrava, dle ust. § 86 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 

pozdějších předpisů, a to v rozsahu dle předloženého návrhu 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RM_VZ 7 (zn.předkl.) 
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Významná veřejná zakázka “Rekonstrukce ul. Nádražní”, poř.č. 
209/2014 
  
Usnesení číslo: 10909/RM1014/141 

05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zveřejnění předběžného oznámení dle ustanovení § 86 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na realizaci stavby “Rekonstrukce 

ul. Nádražní” v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, v rozsahu dle předloženého návrhu 

  

 
RM_M 12 
Výzva k odstranění závadného chování ve věci nehrazení nájemného a 
záloh na služby za užívání bytu na ul. Horní č. 3037/110, Ostrava-Bělský 
Les 
  
Usnesení číslo: 10910/RM1014/141 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
vyzvat paní XXXXXXXXXXXXXXXX, rok narození XXXXX nájemkyni bytu č. X XX 

XXXXXdomu č.p. 3037, ul. Horní č.or.110, Ostrava-Bělský Les, k odstranění závadného 

chování ve smyslu § 2291 odst.3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 15 
Souhlas s užíváním nemovitostí pro Městský obvod Moravská Ostrava 
a Přívoz, návrh s pořádáním akce “Najdi červený kontejner” 
  
Usnesení číslo: 10911/RM1014/141 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s tím, aby městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz dočasně užíval v souladu s odst. 2 čl. 9 

obecně závazné vyhlášky města Ostravy čl. 14/2013, Statut města Ostravy, 

pozemky v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, a to: 

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

- parc. č. 244/10 - ostatní plocha, jiná plocha 
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- parc. č. 244/16 - ostatní plocha, jiná plocha 

za účelem parkování vozidel zaměstnanců úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a 

Přívoz, 

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

  

2) souhlasí 

  
s pořádáním akce “Najdi červený kontejner” na části pozemku parc. č. 4246/13 - ostatní 

plocha, ostatní komunikace v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

pro MamiArt s. r. o., se sídlem Frýdek-Místek, Josefa Myslivečka 1880, PSČ 738 01,  

IČO 286 11 390 

dne 23.9.2014 od 9.00 do 17.00 hodin 

dle zákresu ve snímku, který je součástí přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 16 
Návrh na souhlas s umístěním podzemní elektrické přípojky NN 0,4 kV a 
přípojkové skříně k pozemkům ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene-služebnosti, pro ČEZ Distribuce, a.s. 
  
Usnesení číslo: 10912/RM1014/141 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
pro účely územního souhlasu s umístěním a provedením podzemní elektrické přípojky NN 0,4 

kV a přípojkové skříně v pozemcích ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

p.č.st. 269/1 - zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště, 

p.p.č. 354/41 - ostatní plocha, jiná plocha 

v k.ú. Zábřeh-Hulváky, 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, Hulváky, 28.října, přest. uzel do 50 m” 
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2) rozhodla 

  
na straně vlastníka níže uvedených pozemků uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 

věcného břemene - služebnosti dle přílohy č.3 předloženého materiálu, k pozemkům ve 

vlastnictví statutárního města Ostravy: 

p.č.st. 269/1 - zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště,  

p.p.č. 354/41 - ostatní plocha, jiná plocha  

v k.ú. Zábřeh-Hulváky, obec Ostrava,  

budoucí služebnost je vyznačena pro účely smlovy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene - služebnosti v situačním plánu a její rozsah bude ve smlouvě o zřízení věcného 

břemene - služebnosti vymezen geometrickým plánem, s budoucím oprávněným: 

ČEZ Distribuce, a.s. 

se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 

IČO  247 29 035 

za účelem zřízení a provozování podzemní elektrické přípojky NN 0,4 kV v částech pozemků 

p.č.st. 269/1,  p.p.č. 354/41 v k.ú. Zábřeh-Hulváky, obec Ostrava a přípojkové skříně na 

pozemku p.p.č. 354/41 v k.ú. Zábřeh-Hulváky, obec Ostrava, na dobu časově neomezenou za 

dohodnutou jednorázovou úplatu: 

- ve výši 500,- Kč za každý i započatý metr délky podzemní elektrické přípojky NN 0,4 kV + 

DPH v zákonné výši, nejméně však 1500,- Kč + DPH v zákonné výši v částech pozemků p.č.st. 

269/1 a p.p.č. 354/41 v k.ú. Zábřeh-Hulváky, obec Ostrava, 

- ve výši 270,- Kč + DPH v zákonné výši za každý i započatý m2 plochy zatížené služebností 

vybudováním přípojkové skříně na části pozemku p.p.č. 354/41 v k.ú. Zábřeh-Hulváky, obec 

Ostrava, nejméně však 1500,- Kč + DPH v zákonné výši, 

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

  

 
RM_M 17 
Návrh na souhlasy s umístěním NTL plynovodu do pozemků ve 
vlastnictví statutárního města Ostravy a návrh na uzavření smluv o 
budoucích smlouvách o zřízení věcných břemen s budoucím 
oprávněným RWE GasNet, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 10913/RM1014/141 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

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

parc. č. 974/8 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, pro: 

RWE GasNet, s.r.o. 
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se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ 401 17, 

IČO 272 95 567 

v rámci stavby “REKO MS Ostrava-Dr. Šmerala” 

  

2) rozhodla 

  na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - dle přílohy 

č. 3 předloženého materiálu - k části pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 974/8 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

věcné břemeno je vyznačeno pro účely smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene v situačním snímku a jeho rozsah bude ve smlouvě o zřízení věcného 

břemene vymezen geometrickým plánem, ve prospěch budoucího oprávněného: 

RWE GasNet, s.r.o. 

se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ 401 17, 

IČO 272 95 567 

za účelem zřízení a provozování NTL plynovodu, na dobu časově neomezenou, za 

jednorázovou úplatu ve výši 500,- Kč za každý i započatý metr délky NTL plynovodu + DPH v 

zákonné výši, nejméně však 1.500,- Kč + DPH v zákonné výši, a to dle zásad schválených RM 

usnesením č. 5309/RM1014/68 ze dne 4.9.2012 

  

3) souhlasí 

  
s umístěním podzemního NTL plynovodu do části pozemku ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy: 

pozemek ve zjednodušené evidenci - parcely původ Evidence nemovitostí (EN) parc. č. 1096/1 

Díl 2  

k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, pro: 

RWE GasNet, s.r.o. 

se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ 401 17, 

IČO 272 95 567 

v rámci stavby “REKO MS Ostrava-Bachmačská +2” 

  

4) rozhodla 

  
na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - dle přílohy 

č. 6 předloženého materiálu - k části pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

pozemek ve zjednodušené evidenci - parcely původ Evidence nemovitostí (EN) parc. č. 1096/1 

Díl 2  
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k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

věcné břemeno je vyznačeno pro účely smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene v situačním snímku a jeho rozsah bude ve smlouvě o zřízení věcného 

břemene vymezen geometrickým plánem, ve prospěch budoucího oprávněného: 

RWE GasNet, s.r.o. 

se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ 401 17, 

IČO 272 95 567 

za účelem zřízení a provozování podzemního NTL plynovodu, na dobu časově neomezenou, za 

jednorázovou úplatu ve výši 500,- Kč za každý i započatý metr délky podzemního NTL 

plynovodu + DPH v zákonné výši, nejméně však 1.500,- Kč + DPH v zákonné výši, a to dle 

zásad schválených RM usnesením č. 5309/RM1014/68 ze dne 4.9.2012 

  

 
RM_M 18 
Návrh na uzavření smluv o zřízení věcného břemene-služebnosti k 
pozemkům ve vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR pro oprávněného 
statutární město Ostrava 
  
Usnesení číslo: 10914/RM1014/141 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1014 02151/14 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout na straně oprávněného zřídit věcné břemeno - služebnost a uzavřít smlouvu o 

zřízení věcného břemene - služebnosti dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, k částem 

pozemků: 

parc.č. 1192/4 - ostatní plocha, silnice, 

parc.č. 1335/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava ve vlastnictví: 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace 

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  

IČO 65993390 

a 

HORNBACH Immobilien HK s.r.o. 

se sídlem Praha 9 - Horní Počernice, Chlumecká 2398, PSČ 193 00 

IČO 26698129, jako investorem stavby 
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za účelem uložení a provozování kabelového vedení  světelného signalizačního zařízení v 

rozsahu daném geometrickým plánem č. 1843-36b/2011 ze dne 23.5.2011, včetně provádění 

údržby, oprav a rekonstrukce na dobu časově neomezenou, za jednorázovou úplatu v celkové 

výši 3.781,- Kč vč. 21% DPH  

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout na straně oprávněného zřídit věcné břemeno - služebnost a uzavřít smlouvu o 

zřízení věcného břemene - služebnosti dle přílohy č. 4 předloženého materiálu, k částem 

pozemků: 

parc.č. 1335/1 - ostatní plocha, silnice, 

parc.č. 1335/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava ve vlastnictví: 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace    

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  

IČO 65993390 

za účelem: 

- uložení a provozování podpěry lávky na části pozemku parc.č. 1335/1 v k.ú. Vítkovice, obec 

Ostrava v rozsahu dle geometrického plánu č. 1972-56/2012 ze dne 14.5.2012 včetně 

provádění údržby, oprav a rekonstrukce, 

- uložení a provozování kabelového vedení  světelného signalizačního zařízení v části pozemku 

parc.č. 1335/4 v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava v rozsahu dle geometrického plánu č. 1942-

3/2012 ze dne 16.3.2012, včetně provádění údržby, oprav a rekonstrukce na dobu časově 

neomezenou, za jednorázovou úplatu v celkové výši 12.579,- Kč vč. 21% DPH  

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Jiřímu Hrabinovi 

předložit návrh dle bodu 1) - 2) tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 08.10.2014 

 vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 19 
- Návrh na záměr města prodat pozemky v k.ú. Zábřeh nad Odrou, v k.ú. 
Hrabůvka a v k.ú. Zábřeh-VŽ,obec Ostrava - Návrh na záměr města 
neprodat pozemek v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 10915/RM1014/141 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru města prodat pozemek p.č.st. 6558  v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec 

Ostrava, svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih  

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

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout, že město nemá  záměr prodat  pozemek p.p.č. 1441/4  - ost.plocha, jiná ploha o 

výměře 340 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, svěřený městskému obvodu Ostrava-

Jih, který vznikne oddělením z pozemku p.p.č. 1441/1 na základě  geometrického plánu č. 

2788-68/2011 ze dne 16.2.2012  

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru města prodat pozemek p.p.č. 435/19 - ost. plocha, zeleň o výměře 52 m2 

v k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava, svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih, který vznikne 

oddělením z pozemku p.p.č. 435/1 na základě geometrického plánu č. 1335-48/2014 ze dne 

24.3.2014 

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

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru města prodat níže uvedené nemovité věci v k.ú. Zábřeh-VŽ, obec 

Ostrava, nesvěřené městskému obvodu Vítkovice, a to: 

- pozemek p.p.č. 460/23 

- pozemek p.č.st. 4378 

- pozemek p.č.st. 4959 

včetně příslušenství na pozemku p.p.č. 460/23 (plot z kovových profilů, zděné sloupky, vrata 

ocelová z profilů včetně sloupků) 
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s tím, že předmětem prodeje budou uvedené pozemky jednotlivě, přičemž zastupitelstvo města 

v závislosti na výhodnosti nabídek si vyhrazuje právo prodat i více uvedených pozemků nebo i 

všechny tyto pozemky i jen jednomu zájemci. Dále si zastupitelstvo města vyhrzuje právo 

tento záměr prodeje kteréhokoli v těchto pozemků (a tedy i vícero těchto pozemků, nebo i 

všech uvedených pozemků) kdykoliv zrušit  

a s požadavkem města, aby zájemci v nabídkách na koupi uváděli nabídkové ceny ve vztahu k 

jednotlivým pozemkům a to v případě zájmu o koupi několika či všech uvedených pozemků  

  

5) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Jiřímu Hrabinovi 

předložit návrh dle bodů 1) - 4) tohoto usnesení k rozhodnutí zastupitelstvu města 

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 08.10.2014 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 20 
Návrh na záměr města prodat pozemky v k.ú. Petřkovice u Ostravy, 
obec Ostrava a v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 10916/RM1014/141 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1014 02739/14 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru prodeje pozemku: 

 - parc.č. 82/1 zahrada, v k.ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava, 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu 

Petřkovice  

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

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru prodeje nemovitostí: 
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- stavby bez čp/če, jiná stavba na pozemku parc.č. 1538/4 

 - pozemku parc.č. 1538/7 o výměře 130 m2, který vznikne oddělením z původního  pozemku 

parc.č. 1538/4, podle geometrického plánu č. 1785-98/2013 ze dne 15.11.2013, 

vše v k.ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava, 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Petřkovice 

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

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru prodeje pozemků: 

- parc.č. 467/5 zastavěná plocha 

- parc.č. 467/6 zastavěná plocha 

- parc.č. 467/7 zastavěná plocha 

- parc.č. 467/8 zastavěná plocha 

- parc.č. 467/9 zastavěná plocha, 

vše v k.ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava, 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Petřkovice 

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

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru prodeje pozemku: 

- parc.č. 2215/1 trvalý travní porost, v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Slezská Ostrava 

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

  

5) ukládá 

  náměstkovi primátora Ing.Jiřímu Hrabinovi 

předložit návrh dle bodu 1), 2), 3) a 4) tohoto usnesení k rozhodnutí zastupitelstvu města 

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 08.10.2014 

 vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 21 
Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k. ú. Poruba a v k. ú. 
Poruba -sever, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 10917/RM1014/141 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout, že město nemá záměr prodat část pozemku parc. č. 1309 o výměře 79 m2 v k. ú. 

Poruba, obec Ostrava, svěřeno městskému obvodu Poruba, dle zákresu ve snímku katastrální 

mapy, který je přílohou č. 1 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout, že město nemá záměr prodat pozemky svěřené městskému obvodu Poruba pod 

stavbami garáží ve vlastnictví fyzických osob, a to: 

- pozemek parc. č. 2388 v k. ú. Poruba, obec Ostrava 

- pozemek parc. č. 1782 v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava 

- pozemek parc. č. 1957 v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava 

- pozemek parc. č. 2321 v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava 

- pozemek parc. č. 2349 v k. ú. Poruba- sever, obec Ostrava 

- pozemek parc. č. 1908 v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Jiřímu Hrabinovi 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodu 1) a 2 ) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 08.10.2014 

 vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 22 
Návrh prodat pozemek p.p.č. 461/16 v k.ú. Nová Ves u Ostravy, obec 
Ostrava, návrh na uzavření Dohody o úhradě za bezesmluvní užívání, 
návrh na záměr vypůjčit pozemek p.p.č.461/16 v k.ú. Nová Ves u 
Ostravy, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 10918/RM1014/141 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout prodat pozemek p.p.č. 461/16 v k.ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava 

do společného jmění manželů 

XXXXXX XXXXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště X XXXXXX XXXXXXXX XXX 

XX XXXXXXXXXXXX XXX 

XXXX XXXXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXXXXXX XXXXXXX XXX 

XX XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

za kupní cenu ve výši 100.000,- Kč, která bude uhrazena v 96. pravidelných měsíčních 

splátkách a uzavřít kupní smlouvu, která je přílohou č. 3 předloženého materiálu  

  

2) rozhodla 

  
uzavřít na straně věřitele 

s manželi  

XXXXXXX XXXXXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště X XXXXXX XXXXXXXX 

XXX XX XXXXXXXXXXXX XXX 

XXXX XXXXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXXXXXX XXXXXXX XXX 

XX XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Dohodu o úhradě za bezesmluvní užívání pozemku p.p.č. 461/16 v k.ú. Nová Ves u Ostravy, 

obec Ostrava, která je přílohou č. 4 předloženého materiálu, podle které manželé uhradí 

za období od 24.9.2010 do 23.9.2013 částku ve výši 9.936,- Kč, která bude uhrazena v 

pravidelných 12 měsíčních splátkách 

  

3) rozhodla 

  o záměru města vypůjčit pozemek p.p.č. 461/16 v k.ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava a 

zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit. 

  

4) ukládá 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 08.10.2014 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 23 
Návrh na záměr města směnit pozemky v k.ú. Polanka nad Odrou, obec 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 10919/RM1014/141 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1014 02163/14 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru směny pozemků: 

-parc.č. 1183/7 o výměře 366 m2, který vznikne oddělením z původního pozemku parc.č. 

1183/1, podle geometrického plánu č. 3005-35/2014 ze dne 11.5. 2014, vše v k.ú. Polanka nad 

Odrou, obec Ostrava 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Polanka nad Odrou 

za pozemek: 

- parc.č. 1437/2 ostatní plocha, v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava 

ve vlastnictví Družstva vlastníků Polanka nad Odrou, K Vydralinám 114/5, Polanka nad 

Odrou, 725 25 Ostrava, IČO: 13644009 

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

  

2) ukládá 

  náměstkovi primátora Ing. Jiřímu Hrabinovi 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 08.10.2014 

 vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 24 
Návrh koupit pozemky v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 10920/RM1014/141 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout koupit nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, a to: 

pozemek parc.č. 3273/1 

pozemek parc.č. 3274  

pozemek parc.č. 3342 

pozemek parc.č. 3344 

pozemek parc.č. 3388 

od vlastníka: 

Asental Land, s.r.o., se sídlem Gregorova 2582/3, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,  

IČO 277 69 143 

za cenu obvyklou celkem 930.300,- Kč 

a dále doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 2 

předloženého materiálu 

  

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 25 
Návrh úplatně nenabýt a bezúplatně nabýt nemovité věci v k.ú. Zábřeh 
nad Odrou, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 10921/RM1014/141 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1014 02737/14 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 
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rozhodnout úplatně nenabýt nemovité věci v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, a to 

pozemky: 

- p.p.č. 1396/2 

- p.p.č. 1396/3 

od vlastníka Česká republika, příslušnost hospodařit s majetkem státu Úřad pro zastupování 

státu ve věcech majetkových, IČO 69797111, sídlo Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 - 

Nové Město 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout bezúplatně nabýt nemovité věci v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, a to 

pozemky: 

- p.p.č. 1396/2 

- p.p.č. 1396/3 

od vlastníka Česká republika, příslušnost hospodařit s majetkem státu Úřad pro zastupování 

státu ve věcech majetkových, IČO 69797111, sídlo Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 - 

Nové Město 

a zahájit jednání o uzavření příslušné smlouvy 

  

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: 08.10.2014 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 26 
Návrh na vyřazení majetku statutárního města Ostravy pronajatého 
společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. 
  
Usnesení číslo: 10922/RM1014/141 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
návrh likvidační komise vodohospodářského majetku pronajatého Ostravským vodárnám a 

kanalizacím a.s. na vyřazení majetku statutárního města Ostravy v celkové pořizovací 

ceně  9,685.633,62 Kč, z nájmu společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. 
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2) rozhodla 

  
v souladu s čl. 4.5. Koncesní smlouvy, ev.č. 05691/2000/LPO ze dne 22.12.2000, uzavřené 

mezi statutárním městem Ostrava a společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s., se sídlem 

Nádražní 28/3114, Ostrava - Moravská Ostrava, PSČ 729 71, IČ 45193673, vyřadit z nájmu 

této společnosti majetek statutárního města Ostravy v celkové pořizovací ceně 9,685.633,62 Kč 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu  

  

3) zmocňuje 

  
vedoucího odboru majetkového 

k podepsání protokolů o vyřazení majetku z nájmu Ostravských vodáren a kanalizací a.s. dle 

bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 19.09.2014 

 vedoucí odboru majetkového 

  
4) rozhodla 

  
na základě návrhu likvidační komise vodohospodářského majetku pronajatého statutárním 

městem Ostrava společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. o neupotřebitelnosti majetku v 

pořizovací ceně 9,657.567,62 Kč dle přílohy č. 2a) a 2b) předloženého materiálu a o likvidaci 

majetku v pořizovací ceně 7,490.619,00 Kč dle přílohy č. 2b) předloženého materiálu 

  

5) rozhodla 

  
o přebytečnosti majetku v celkové pořizovací ceně 28.066,00 Kč dle přílohy č. 2c) 

předloženého materiálu 

  

6) ukládá 

  
vedoucímu odboru majetkového 

zajistit všechny úkony související s vyřazením majetku v celkové pořizovací ceně  

2,166.948,62 Kč uvedeného v příloze č. 2a) předloženého materiálu  z účetní a operativní 

evidence 

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala,  

 vedoucí odboru majetkového 

  
7) ukládá 

  
předsedovi likvidační komise vodohospodářského majetku pronajatého Ostravským vodárnám 

a kanalizacím a.s., zřízené radou města, 

zajistit provedení fyzické likvidace majetku v celkové pořizovací ceně 7,490.619,00 Kč 
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uvedeného v příloze č.2b) předloženého materiálu a vyhotovit protokol o provedené likvidaci 

majetku 

  

 Vyřizuje: Ing. David Kutý,  

 předseda likvidační komise 

  
8) ukládá 

  
vedoucímu odboru hospodářské správy 

zajistit všechny úkony související  s fyzickým převzetím majetku dle bodu 5) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 30.09.2014 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

RM_M 39 
Předchozí souhlas k prodeji nemovitostí v majetku města, svěřených 
městským obvodům a nabytí nemovitostí 
  
Usnesení číslo: 10923/RM1014/141 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
1) vydává 

  
předchozí souhlas k nabytí nemovitostí dle čl. 7, odst. (3), písm. c) a prodeje nemovitostí dle 

čl. 7, odst. (3), písm. a), bod 5 obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 14/2013, Statut 

města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, dle předloženého materiálu 

  

2) pověřuje 

  
útvar hlavního architekta a stavebního řádu 

odpovědí na žádosti městských obvodů dle předložených návrhů 

  

 Vyřizuje: Ing.arch. Cyril Vltavský, T: 07.10.2014 

 vedoucí odboru útvaru hlavního architekta a stavebního řádu 
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RM_M 8 
Úprava rozpočtu r. 2014 
  
Usnesení číslo: 10924/RM1014/141 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
rozpočtová opatření, kterými se 

z v y š u j í 

- neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů 

(B.2.) na § 4113, ORJ 120, ÚZ 53190001, org. 60 o 829 tis.Kč 

                                                                       org. 61 o 1 213 tis.Kč 

- ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ORJ 120, ÚZ 14019 o 2 tis.Kč (A.2.) 

                                         ÚZ 53515319, org. 60 o 15 738 tis.Kč (B.2.) 

                                                                  org. 61 o 23 046 tis.Kč (B.2.) 

- neinvestiční přijaté transfery od krajů 

na pol. 4122, ORJ 120, ÚZ 201 o 565 tis.Kč (A.1.) 

- běžné výdaje 

na § 3529, pol. 5909, ORJ 170 o 565 tis.Kč (A.1.) 

na § 4349, pol. 5169, ÚZ 14019, ORJ 270 o 2 tis.Kč (A.2.) 

na § 6112, pol. 5173, ORJ 221 o 400 tis.Kč (C.3.)  

na § 1014, pol. 5137, ORJ 270 o 14 tis.Kč (C.6.) 

- kapitálové výdaje 

(C.5.) na ORJ 136, § 6171, pol. 6121, org. 8181 o 182 tis.Kč 

                                                                  org. 8182 o 119 tis.Kč 

(B.1.) na § 2212, pol. 6121, ORJ 230, org. 3130, ÚZ 38588505 o 3 995 tis.Kč 

                                                                                    ÚZ 38108224 o 705 tis.Kč 

- neinvestiční transfery 

na  § 3529, pol. 5336, ORJ 170,  ÚZ 201, org. 4245 o 565 tis.Kč (A.1.) 

na § 4357, pol. 5331, ORJ 180, ÚZ 2003, org. 35 o 945 tis.Kč (C.1.) 

                                                                        org. 40 o 1 413 tis.Kč (C.2.)  
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- investiční transfery 

na § 2219, pol. 6349, ORJ 300, ÚZ 3636, org. 3071000000, ZJ 26 o 2 500 tis.Kč (C.4.) 

z v y š u j e 

- účelová rezerva na financování akcí EIB 

na § 6409, pol. 5901, ORJ 120, ÚZ 8224 o 40 398 tis.Kč (B.2.) 

- rozpočtová rezerva 

na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 428 tis.Kč (B.2.) 

s n i ž u j í 

- běžné výdaje 

na § 1014, pol. 5133, ORJ 270 o 14 tis.Kč (C.6.) 

(C.3.) na ORJ 221, § 6223, pol. 5175 o 200 tis.Kč 

                                               pol. 5511 o 200 tis.Kč  

- kapitálové výdaje 

na § 6409, pol. 6909, ORJ 230, org. 8064 o 301 tis.Kč (C.5.) 

- neinvestiční transfery 

na § 3529, pol. 5331, ORJ 170, org. 4245 o 565 tis.Kč (A.1.) 

(C.1.) na ORJ 180, § 4357, pol. 5331, org. 35, ÚZ 10 o 445 tis.Kč 

                                                                                ÚZ 20 o 500 tis.Kč 

                                                                 org. 40, ÚZ 10 o 1 061 tis.Kč C.2.)  

                                                                               ÚZ 20 o 352 tis.Kč (C.2.) 

s n i ž u j e 

- účelová rezerva na financování akcí EIB 

na § 6409, pol. 5901, ORJ 120, ÚZ 8224 o 4 700 tis.Kč (B.1.) 

- účelová rezerva 

na § 3636, pol. 5169, ÚZ 3636, ORJ 300 o 2 500 tis.Kč (C.4.) 

  

2) ukládá 

  vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválená rozpočtová opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.09.2014 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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RM_M 9 
Rozpočtová úprava 
  
Usnesení číslo: 10925/RM1014/141 

(zn.předkl.) 
07 

  
k materiálu č. BJ1014 02614/14 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

snižuje účelová rezerva na financování akcí EIB na 

§ 6409, pol. 5901, ÚZ 8224, ORJ 120 o 25 500 tis.Kč   

                                                                  o 85 000 tis.Kč 

zvyšují kapitálové výdaje 

na § 2212, pol. 6121, org. 3130, ORJ 230, ÚZ 38588505 o 21 675 tis.Kč 

                                                                          ÚZ 38108224 o 3 825 tis.Kč 

na ORJ 230, § 3639, pol. 6121, org. 8141, ÚZ 8224 o 14 750 tis.Kč 

                                                                          ÚZ 30108224 o 17 563 tis.Kč 

                                                                          ÚZ 30122863 o 7 903 tis.Kč 

                                                                          ÚZ 30522863 o 44 784 tis.Kč   

snižují neinvestiční příspěvky zřízeným PO na ORJ 180 

na § 4357, pol. 5331, ÚZ 10, org. 34 o 8349 tis.Kč 

                                                  org. 35 o 4 627 tis.Kč 

                                                  org. 36 o 8 733 tis.Kč 

                                                  org. 37 o 15 864 tis.Kč 

                                                  org. 38 o 9 970 tis.Kč 

                                                  org. 40 o 24 034 tis.Kč 

                                                  org. 41 o 16 904 tis.Kč 

                                      ÚZ 11, org. 34 o 302 tis.Kč 

                                                  org. 35 o 151 tis.Kč 

                                                  org. 36 o 87 tis.Kč 

                                                  org. 37 o 598 tis.Kč 

                                                  org. 38 o 946 tis.Kč 

                                                  org. 40 o 4 217 tis.Kč 

                                                  org. 41 o 577 tis.Kč 

zvyšují neinvestiční příspěvky zřízeným PO na ORJ 180 

na § 4350, pol. 5331, ÚZ 10, org. 34 o 8349 tis.Kč 

                                                  org. 35 o 4 627 tis.Kč 

                                                  org. 36 o 8 733 tis.Kč 

                                                  org. 37 o 15 864 tis.Kč 

                                                  org. 38 o 9 970 tis.Kč 

                                                  org. 40 o 24 034 tis.Kč 

                                                  org. 41 o 16 904 tis.Kč 
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                                      ÚZ 11, org. 34 o 302 tis.Kč 

                                                  org. 35 o 151 tis.Kč 

                                                  org. 36 o 87 tis.Kč 

                                                  org. 37 o 598 tis.Kč 

                                                  org. 38 o 946 tis.Kč 

                                                  org. 40 o 4 217 tis.Kč 

                                                  org. 41 o 577 tis.Kč 

  

2) ukládá 

  náměstkovi primátora Ing. Tomáši Petříkovi 

předložit zastupitelstvu města ke schválení úpravu rozpočtu dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 08.10.2014 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 35 
Návrh metodiky pro sestavování návrhu rozpočtu statutárního města 
Ostrava pro rok 2015 
  
Usnesení číslo: 10926/RM1014/141 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  harmonogram metodiky pro sestavování návrhu rozpočtu statutárního města Ostrava pro rok 

2015 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

a) vyhradit si dle ustanovení § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve 

znění pozdějších předpisů pravomoc schválit metodiku pro sestavování návrhu rozpočtu 

statutárního města Ostrava pro rok 2015 

b) schválit metodiku pro sestavování návrhu rozpočtu statutárního města Ostrava pro rok 2015 

dle předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  náměstkovi primátora Ing. Tomáši Petříkovi 

předložit zastupitelstvu města návrh dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 08.10.2014 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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RM_M 36 
Dohody o plné moci v souvislosti s čerpáním úvěru od Evropské 
investiční banky 
  
Usnesení číslo: 10927/RM1014/141 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
uzavřít Dohodu o plné moci mezi statutárním městem Ostrava a Ing. Tomášem Petříkem, 

náměstkem primátora, rok narození XXXX, bytem XXXXXXXXXX XXX, 

XXX XX XXXXXXX X XXXXXX XXXX, 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  uzavřít Dohodu o plné moci mezi statutárním městem Ostrava a Ing. Jiřím Hrabinou, 

náměstkem primátora, rok narození XXXX, bytem XXXXXXXX XXXXX, XXX XX 

XXXXXXX X XXXXXXXX, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 34 
Návrh darovací smlouvy na poskytnutí finančního daru ve výši 20 tis. 
Kč zájmovému sdružení právnických osob OSTRAVA BEZPEČNÁ 
DOPRAVA!!! na organizaci cyklistických závodů pro veřejnost 
  
Usnesení číslo: 10928/RM1014/141 

(zn.předkl.) 
09 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  a) o poskytnutí finančního daru ve výši 20 tis. Kč zájmovému sdružení právnických osob 

OSTRAVA BEZPEČNÁ DOPRAVA!!!, IČO: 72557630, se sídlem: Palackého 1114, 702 00 

Ostrava-Přívoz na organizaci cyklistických závodů pro veřejnost, konajících se dne 27.9.2014 

v Lesoparku Benátky 

b) o uzavření darovací smlouvy dle přílohy č. 2 předkládaného materiálu 

  

2) rozhodla 

  realizovat rozpočtové opatření, kterým se: 

s n í ž í: 

ostatní záležitosti v sil. dopravě: 
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na § 2229, pol. 5169, ORJ 100                                   o 20 tis. Kč 

z v ý š í: 

ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím: 

na § 3419, pol. 5229, ORJ 100                                    o 20 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření 
  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 19.09.2014 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_VZ 8 
Významná veřejná zakázka “Podpora veřejné dopravy”, poř.č. 199/2014 
  
Usnesení číslo: 10929/RM1014/141 

(zn.předkl.) 
09 

  
k usnesení č. 10579/RM1014/137 
k usnesení č. 2758/ZM1014/34 
k usnesení č. 10826/RM1014/139 
  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
úpravu znění zadávacích podmínek projektu “Podpora veřejné dopravy” v rozsahu přílohy č. 1 

předloženého návrhu a to v návaznosti na rozhodnutí zastupitelstva města č. usnesení 

2758/ZM1014/34 ze dne 10.9.2014 

  

 
RM_M 2 
Návrh na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného movitého majetku 
statutárního města Ostravy, předaného k hospodaření právnické osobě 
Domov Slunečnice Ostrava, příspěvková organizace, Opavská 4472/76, 
Ostrava-Poruba, IČ 70631883 
  
Usnesení číslo: 10930/RM1014/141 

(zn.předkl.) 
41 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  s návrhem na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného movitého majetku statutárního města 

Ostravy, předaného k hospodaření právnické osobě Domov Slunečnice Ostrava, příspěvková 
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organizace, se sídlem Opavská 4472/76, 708 00 Ostrava-Poruba, IČ 70631883 v celkové 

pořizovací ceně 441 587,50 Kč dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) jmenuje 

  
členy likvidační komise k likvidaci majetku dle přílohy č. 1 předloženého materiálu : 

předsedkyně: Mgr. Jitka Ulrichová  - vedoucí provozu 

členové:        Pavlína Czichonová - MTZ referent 

                     Miroslav Dítě - údržba 

                     Marek Schindler  - údržba 

                     Jozefina Rucká - odbor majetkový magistrátu 

  

3) ukládá 

  předsedkyni komise 

vyhotovit protokol o provedení likvidace majetku dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jitka Ulrichová, T: 31.10.2014 

 vedoucí provozu 

  
 

RM_M 3 
Svěření a prodej neupotřebitelného movitého majetku 
  
Usnesení číslo: 10931/RM1014/141 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o přebytečnosti movitého majetku, osobních automobilů:   

a) ŠKODA FABIA Combi Elegance 1,4 TDI,  RZ 4T4 5100, rok výroby 2006,  výr.č. 

TMBGK26Y074114696  

b) ŠKODA FABIA Elegance 1,4 TDI, RZ 4T4 5200, rok výroby 2006, výr.č. 

TMBMK26Y374114713  

c) ŠKODA SUPERB CLAS. 2,0 TDi, RZ 3T5 3060, rok výroby 2005, výr.č. 

TMBDR63U569109941/05 

  

2) rozhodla 

  
označit osobní automobil  ŠKODA FABIA Combi Elegance 1,4 TDI RZ 4T4 5100, r.v. 2006, 

výr.č. TMBGK26Y074114696 jakožto majetek svěřený městskému obvodu Krásné Pole. 
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3) rozhodla 

  
označit osobní automobil ŠKODA FABIA Elegance 1,4 TDI, RZ 4T4 5200, rok výroby 2006, 

výr.č. TMBMK26Y374114713 jakožto majetek svěřený městskému obvodu Michálkovice. 

  

4) rozhodla 

  
o prodeji osobního automobilu  ŠKODA SUPERB CLAS. 2,0 TDi, RZ 3T5 3060, rok výroby 

2005, výr.č. TMBDR63U569109941/05 formou e-aukce za cenu nejméně dle znaleckého 

posudku. 

  

5) zmocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy 

k podpisu “Zápisu o předání a převzetí movitého majetku” na městské obvody  dle bodu 2) a 3) 

tohoto usnesení a k zajištění všech úkonů, souvisejících s realizací prodeje osobního vozidla 

dle bodu 4) tohoto usnesení 

  

 
RM_M 4 
Náhrada škod vzniklých na majetku statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 10932/RM1014/141 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  o náhradách škod vzniklých na majetku statutárního města Ostravy dle návrhu obsaženého v 

příloze č.1 předloženého materiálu s úpravou 

  

 
RM_VZ 1 
Zadání veřejné zakázky “Vánoční výzdoba”, poř. č. 73/2014 
  
Usnesení číslo: 10933/RM1014/141 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na zajištění a dodání vánoční a 

novoroční výzdoby na budově Radnice města Ostravy a Prokešova náměstí v roce 2014, včetně 

její montáže a instalace, pronájmu a demontáže, v rozsahu dle předloženého návrhu s 

uchazečem: 
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S.O.S. - DEKORACE, s.r.o. 

se sídlem: Dobronická 1256, 148 00 Praha 4, Kunratice 

IČO: 27119432 

za cenu nejvýše přípustnou 997.651,- Kč bez DPH 

  

 
RM_M 5 
Volba přísedících a vzdání se funkce přísedícího Okresního soudu v 
Ostravě 
  
Usnesení číslo: 10934/RM1014/141 

(zn.předkl.) 
21 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem na zvolení 

1. paní MXXXX ŠXXXXXXX, trvalý pobyt Ostrava, 

2. paní Ing. GXXXXXXX TXXXXXX, trvalý pobyt Stará Ves nad Ondřejnicí (místo výkonu   

   práce Ostrava), 

3. pana PXXXX KXXXXXXXXXX, trvalý pobyt Ostrava, 

za přísedící Okresního soudu v Ostravě na dobu 4 let 

  

2) bere na vědomí 

  oznámení stávajícího přísedícího Okresního soudu v Ostravě pana Mgr. OXXXXXX 

VXXXXXXXXX, trvalý pobyt Ostrava, o vzdání se funkce přísedícího zastupitelstvu města 

  

3) ukládá 

  primátorovi Ing. Petru Kajnarovi 

předložit návrh dle bodu 1) a 2) tohoto usnesení zastupitelstvu města 

  

 Vyřizuje: Ing. Marcela Trojáková, T: 08.10.2014 

 vedoucí odboru vnitřních věcí 

  
 

  
 
 


