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Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 30.09.2014 
  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název zn.předkl. 

11002/RM1014/143 RM_M 0 Schválení programu 143. schůze rady města dne 
30.09.2014 

28 

11003/RM1014/143 RM_M 56 Návrh na souhlas s podáním žádosti o dotaci ze 
státního rozpočtu pro poskytovatele sociálních 
služeb pro rok 2015 

50 

11004/RM1014/143 RM_M 35 Zrušení věcných břemen na stálé úkryty civilní 
ochrany 

01 

11005/RM1014/143 RM_M 61 Návrh dohody o narovnání se společností Sprint 
Trading s.r.o. v záležitosti dodávky textilu - 
prezentačních předmětů 

01 

11006/RM1014/143 RM_M 6 Informace o plnění usnesení zastupitelstva města 28 
11007/RM1014/143 RM_M 24 Dopis předsedy základní organizace odborového 

svazu pracovníků dopravy, silničního hospodářství 
a autoopravárenství Čech a Moravy při Dopravním 
podniku Ostrava a.s. 

28 

11008/RM1014/143 RM_M 71 Návrh na změnu Organizačního řádu magistrátu 28 
11009/RM1014/143 RM_M 2 Sadové úpravy pozemku p. č. 1900/1 v k. ú. 

Petřkovice - naučná plocha - 2. etapa 
60 

11010/RM1014/143 RM_M 3 Dohoda o zrušení smlouvy o budoucí smlouvě 31 
11011/RM1014/143 RM_M 20 Návrh na uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo 

ev. č. 2771/2012/IT uzavřené dne 18. 12. 2012 k 
projektu “Rozvoj metropolitní komunikační 
infrastruktury SMO” se společností PERFECTED 
s.r.o. 

83 

11012/RM1014/143 RM_VZ 8 Nákup výpočetní techniky 83 
11013/RM1014/143 RM_M 54 Návrh na uzavření Dodatků č. 2 ke Smlouvám o 

dílo č.1459/2014/OER/OI/LPO a 
č.1456/2014/OER/OI/LPO k projektu 
EKOTERMO III 

05 

11014/RM1014/143 RM_M 55 Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 
1457/2014/OER/OI/LPO na realizaci stavby 
“Energeticky vědomé rekonstrukce objektů města 
Ostravy - Základní škola Ostrava, Zelená 42, 
příspěvková organizace” - projekt “EKOTERMO 
III” 

05 

11015/RM1014/143 RM_M 10 Návrh na bezúplatné přijetí nedokončeného 
dlouhodobého hmotného majetku do evidence 
investičního odboru v rámci akce “Rekonstrukce ul. 
Pustkovecké” a v rámci akce “Rekonstrukce 
chodníku ul. 28. října” 

05 
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11016/RM1014/143 RM_M 11 Návrh na uzavření smlouvy o uzavření budoucí 
smlouvy o věcném břemeni, nájemní smlouvy, 
smluv o smlouvách budoucích o služebnosti 
inženýrské sítě v souvislosti se stavbami odboru 
investičního, zahrnutými do kapitálového rozpočtu 
statutárního města Ostravy 

05 

11017/RM1014/143 RM_M 12 Návrh na uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo 
ev.č. 1066/2010/OI/LPO v souvislosti s realizací 
stavby “Cyklostezky - úsek Slezskoostravský hrad, 
Hrabová” 

05 

11018/RM1014/143 RM_M 16 Návrh na uzavření Dohody o úhradě za 
bezesmluvní užívání pozemku v souvislosti se 
stavbou “Rekonstrukce vodovodu ul. Antošovická” 

05 

11019/RM1014/143 RM_M 18 Návrh na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo 
ev.č. 1728/2013/OI/LPO v souvislosti s realizací 
stavby “Cyklostezky - úsek Seidlerovo nábřeží, 
Slezskoostravský hrad” 

05 

11020/RM1014/143 RM_M 22 Návrh na vyřazení nedokončeného dlouhodobého 
hmotného majetku z evidence investičního odboru 

05 

11021/RM1014/143 RM_M 60 Návrh na uzavření “Smluv o zřízení služebností” v 
souvislosti s realizací stavby “Rozvoj metropolitní 
sítě SMO” 

05 

11022/RM1014/143 RM_VZ 2 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a 
uzavření smlouvy o dílo na zajištění projektové 
dokumentace pro provedení stavby k akci “Org. 
3118 “Cyklostezka Krajský úřad, Náměstí 
Republiky a Rekonstrukce chodníku ul. 28. Října” 

05 

11023/RM1014/143 RM_VZ 3 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a 
uzavření smlouvy o dílo na zajištění investičního 
záměru k akci “Org. 8185 “Hasičská zbrojnice 
Pustkovec” za nejvýše přípustnou cenu 277 090 Kč 
vč. DPH 

05 

11024/RM1014/143 RM_VZ 4 Veřejná zakázka “Odstranění zbytků IS v PZ 
Mošnov”, poř. č. 203/2014 

05 

11025/RM1014/143 RM_VZ 5 Veřejná zakázka “Kanalizace ul. Ryšlinkova”, poř. 
č. 210/2014 

05 

11026/RM1014/143 RM_VZ 6 Veřejná zakázka “Propojenost cyklistické trasy v 
úseku ul. Psohlavců, Martinovská”, poř. č. 
205/2014 

05 

11027/RM1014/143 RM_VZ 9 Veřejná zakázka “Vodovodní řady park Milady 
Horákové” poř. č. 207/2014 

05 

11028/RM1014/143 RM_VZ 10 Veřejná zakázka “Havarijní oprava vodovodu v ul. 
na Náhonu”, poř.č. 224/2014 

05 

11029/RM1014/143 RM_VZ 11 Významná veřejná zakázka “Rekonstrukce ul. 
Nádražní”, poř.č. 209/2014 
 

05 
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11030/RM1014/143 RM_M 70 Návrh na uzavření smluv vyplývající z realizace 
stavby Rekonstrukce Městského stadionu Ostrava -
Vítkovice (severní a jižní ochozy) 

05 

11031/RM1014/143 RM_M 26 Návrh na uzavření dohody o zrušení smlouvy o 
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - 
služebnosti k pozemkům ve vlastnictví statutárního 
města Ostravy pro ČEZ Distribuce, a.s. 

08 

11032/RM1014/143 RM_M 27 Návrh na zrušení bodu 3) usnesení RM č. 
10870/RM1014/140 a návrh na zřízení věcného 
břemene k pozemku ve vlastnictví statutárního 
města Ostravy s oprávněným O2 Czech Republic 
a.s. 

08 

11033/RM1014/143 RM_M 28 Návrh na výkup pozemků za účelem rozšíření 
hřbitova v k.ú. Hrabová, obec Ostrava 

08 

11034/RM1014/143 RM_M 29 Návrh se záborem veřejné zeleně, návrh 
nepronajmout části pozemků v k. ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava 

08 

11035/RM1014/143 RM_M 30 Skončení nájmu bytu výpovědí, ul. Horní 
3037/104, Ostrava-Bělský Les. 

08 

11036/RM1014/143 RM_M 31 Návrh na snížení příspěvků do fondu oprav a na 
správu ve Společenstvích vlastníků pro domy Horní 
3030/96, 3031/98, 3035/106, 3036/108, 3037/110, 
3038/112 a 3039/114 ze strany statutárního města 
Ostravy 

08 

11037/RM1014/143 RM_M 36 Návrh na souhlas s umístěním stavebních objektů, 
uzavření dodatku ke smlouvě o budoucí smlouvě o 
zřízení věcného břemene a dodatku k nájemní 
smlouvě s budoucím oprávněným a nájemcem 
Stavos Stavba a.s. 

08 

11038/RM1014/143 RM_M 37 Návrh na souhlas s umístěním podzemního 
kabelového vedení 2x VN 22 kV k pozemku ve 
vlastnictví statutárního města Ostravy a uzavření 
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene-služebnosti, pro ČEZ Distribuce, a.s. 

08 

11039/RM1014/143 RM_M 38 Návrh na souhlas s umístěním areálové účelové 
komunikace a zrušením stávajícího sjezdu, uzavření 
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s 
vlastníkem pozemků JM VISION a.s. a uzavření 
smluv o zřízení věcného břemene (služebnosti) s 
Povodí Odry, s.p. 

08 

11040/RM1014/143 RM_M 39 Návrh na záměr města prodat části pozemků v k.ú. 
Radvanice a k.ú. Bartovice, obec Ostrava a návrh 
na záměr města neprodat část pozemku parc.č. 
3222/2, k.ú. Radvanice, obec Ostrava 

08 

11041/RM1014/143 RM_M 40 Návrh nekoupit nemovité věci v k. ú. Krásné Pole, 
obec Ostrava (ul. Družební) 

08 

11042/RM1014/143 RM_M 42 Návrh na poskytnutí neinvestiční účelové dotace z 
rozpočtu statutárního města Ostrava 

08 
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11043/RM1014/143 RM_M 44 Návrh na záměr města pronajmout nemovitosti 
formou změny smlouvy (k.ú. Moravská Ostrava) 

08 

11044/RM1014/143 RM_M 45 Návrh na záměr výpůjčky a návrh na uzavření 
smlouvy o výpůjčce věcí v k.ú. Slezská Ostrava a 
k.ú. Zábřeh na Odrou, vše obec Ostrava 

08 

11045/RM1014/143 RM_M 46 Návrh na záměr města nevypůjčit části nemovitosti 
v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

08 

11046/RM1014/143 RM_M 47 Návrh darovat pozemek parc.č. 775/4, k.ú. Kunčice 
nad Ostravicí, obec Ostrava 

08 

11047/RM1014/143 RM_M 48 Návrh uzavřít smlouvy o bezúplatném převodu 
vlastnického práva k nemovitým věcem - k.ú. 
Hrušov, k.ú. Slezská Ostrava a k.ú. Muglinov, obec 
Ostrava 

08 

11048/RM1014/143 RM_M 49 Návrh na svěření nemovitostí městskému obvodu 
Puskovec a městskému obvodu Ostrava-Jih 

08 

11049/RM1014/143 RM_M 62 Návrh vložit majetek statutárního města Ostravy do 
základního kapitálu Dopravního podniku Ostrava 
a.s. 

08 

11050/RM1014/143 RM_M 63 Návrh směnit nemovitosti v k.ú. Moravská Ostrava, 
obec Ostrava (lokalita Nová Karolina) a návrh na 
uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti k 
pozemkům uvedeným ve smlouvě o budoucí 
smlouvě směnné 

08 

11051/RM1014/143 RM_M 64 Návrh na záměr města prodat pozemky v k.ú. 
Moravská Ostrava, obec Ostrava (ul. Sládkova) 

08 

11052/RM1014/143 RM_M 65 Návrh zcizit nemovité věci formou dražby 
dobrovolné (Vila na Zapadlém) 

08 

11053/RM1014/143 RM_M 69 Návrh na uzavření směnné smlouvy (Gravitační 
odvodnění Hrušova) 

08 

11054/RM1014/143 RM_M 75 Návrh na záměr města vypůjčit pozemky v k.ú. 
Mošnov, obec Mošnov 

08 

11055/RM1014/143 RM_M 41 Návrh koupit nemovité věci v k. ú. Krásné Pole, 
obec Ostrava (fotbalové hřiště TJ Sokol Krásné 
Pole) a návrh rozhodnout o poskytnutí návratné 
finanční výpomoci 

08 

11056/RM1014/143 RM_M 43 Návrh na uzavření dodatku č. 4 ke kupní smlouvě 
ev.č. 1528/2008/MJ, ve znění dodatků č. 1-3 
uzavřené mezi statutárním městem Ostrava a 
Komanditní společností Orio 

08 

11057/RM1014/143 RM_VZ 13 Zadání veřejné zakázky “Odstranění objektů 
Trnkovecká”, poř. č. 197/2014 

05 

11058/RM1014/143 RM_M 4 Úprava závazného ukazatele 07 
11059/RM1014/143 RM_M 5 Úpravy rozpočtu r. 2014 07 
11060/RM1014/143 RM_M 15 Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a 

doplňuje obecně závazná vyhláška č. 13/2010 o 
místním poplatku za užívání veřejného prostranství, 
ve znění obecně závazné vyhlášky č. 12/2011 
 

07 
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11061/RM1014/143 RM_M 57 Dohoda o ukončení mandátní smlouvy a smlouvy o 
běžném účtu 

07 

11062/RM1014/143 RM_M 76 Návrh na uzavření Dohody se společností SATUM 
CZECH s.r.o. 

07 

11063/RM1014/143 RM_VZ 7 Odůvodnění nadlimitní (významné) veřejné 
zakázky „Systém sdružených nákupů statutárního 
města Ostrava“ a jmenování komise pro otevírání 
žádostí o účast ve veřejné zakázce, posouzení 
kvalifikačních požadavků a následná jednání se 
zájemci v soutěžním dialogu  

88 

11064/RM1014/143 RM_M 34 Požadavek na rozpočet na rok 2015 33 
11065/RM1014/143 RM_M 58 Rozšíření integrovaného dopravního systému 

Moravskoslezského kraje ODIS na Frýdecko-
Místecku 

45 

11066/RM1014/143 RM_M 59 Zavedení spojení Brušperska s terminálem Svinov 
linkou 374 

45 

11067/RM1014/143 RM_M 21 Vyjádření k umístění zastávek na území 
statutárního města Ostrava 

09 

11068/RM1014/143 RM_VZ 1 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a 
uzavření smlouvy o dílo na zpracování investičního 
záměru “Přestupní uzel Ostrava-Hulváky, II. etapa, 
tramvajové zastávky” 

09 

11069/RM1014/143 RM_M 17 Návrh na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného 
movitého majetku statutárního města Ostravy, 
předaného k hospodaření právnické osobě 
Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním 
postižením Ostrava, příspěvková organizace, 
Hladnovská 751/119, 712 00 Ostrava-Muglinov,        
IČ 70631808 

41 

11070/RM1014/143 RM_M 23 Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Ing. Martina 
Štěpánka, Ph.D., náměstka primátora, do Maroka 
(Marrákeš) ve dnech 11.-15.09.2014 

32 

11071/RM1014/143 RM_M 66 Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě o 
poskytnutí neinvestiční účelové dotace a na 
poskytnutí investiční účelové dotace společnosti 
VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., na dofinancování 
investičních akcí Sjednocení řídicích systémů haly 
ČEZ ARÉNA a Výtahy na ochozy a úpravy 
skyboxů haly ČEZ ARÉNA 

45 

11072/RM1014/143 RM_M 67 Žádost společnosti Sportovní a rekreační zařízení 
města Ostravy, s.r.o., o zvýšení neinvestiční 
účelové dotace k částečnému krytí provozních a 
osobních nákladů roku 2014 (provozní dotace) za 
účelem zajištění provozu sportovního areálu                
U Cementárny 

45 

11073/RM1014/143 RM_M 19 Návrh na poskytnutí finančních prostředků 
školským příspěvkovým organizacím 
 

42 
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11074/RM1014/143 RM_M 13 Žádost organizace CENTROM, občanské sdružení 
o poskytnutí mimořádné neinvestiční účelové 
dotace 

86 

11075/RM1014/143 RM_M 14 Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám o 
poskytnutí neinvestičních účelových dotací ev. č. 
0196/2014/SVŠ s organizací Spirála o.p.s. a ev. č. 
3308/2013/SVŠ s organizací Asociace               
TRIGON, o.p.s. 

86 

11076/RM1014/143 RM_M 25 Žádost Spolku přátel smysluplného využití volného 
času o poskytnutí mimořádné dotace pro zajištění 
závodní činnosti sportovního oddílu BOX Ostrava 

86 

11077/RM1014/143 RM_M 32 Návrh dodatků ke smlouvám o poskytnutí 
neinvestičních účelových dotací uzavřených se 
Společností pro podporu lidí s mentálním 
postižením v ČR, o.s., Okresní organizace Ostrava 

86 

11078/RM1014/143 RM_M 73 Návrh dodatků ke smlouvám o poskytnutí 
účelových dotací uzavřených s FC Baník Ostrava, 
a.s. 

86 

11079/RM1014/143 RM_M 74 Žádost sportovního klubu DHC Sokol Poruba s.r.o. 
o poskytnutí mimořádné dotace na účast v 
evropských pohárech - CHALLENGE CUP 
2014/2015 a mezinárodních soutěžích 

86 

11080/RM1014/143 RM_M 7 Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do 
vlastnictví Dětského centra Domeček, příspěvková 
organizace 

40 

11081/RM1014/143 RM_M 8 Návrh na udělení souhlasu s přebytečností a 
prodejem movitého majetku statutárního města 
Ostravy, svěřeného k hospodaření Dětskému centru 
Domeček, příspěvkové organizaci 

40 

11082/RM1014/143 RM_M 9 Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do 
vlastnictví Městské nemocnice Ostrava, 
příspěvkové organizace 

40 

11083/RM1014/143 RM_M 51 Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí investiční 
dotace Městské nemocnici Ostrava na částečnou 
úhradu nákladů na zpracování projektové 
dokumentace na Centrum chirurgických oborů a 
operačních sálů 

40 

11084/RM1014/143 RM_M 52 Návrh na poskytnutí neinvestičního příspěvku 
Městské nemocnici Ostrava na konferenci III. 
podzimní setkání gynekologů 

40 

11085/RM1014/143 RM_M 53 Žádost o navýšení neinvestičního příspěvku na 
provoz Lidové konzervatoři a Múzické škole, p.o. 

42 

11086/RM1014/143 RM_M 50 Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí účelové 
dotace Mezinárodní federaci asociací studentů 
medicíny (IFMSA) - IFMSA České republiky 

87 
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11087/RM1014/143 RM_M 72 Žádost o poskytnutí neinvestiční účelové dotace v 
oblasti kultury příspěvkové organizace Národní 
divadlo moravskoslezské a spolku Ševčík - 
Moravský folklórní soubor 

60 

11088/RM1014/143 RM_M 1 Vyřazení neaktuálních publikací vydaných 
Archivem města Ostravy 

26 

11089/RM1014/143 RM_M 33 Smlouva o zajištění odborné stáže studentů 
univerzity 

36 

11090/RM1014/143 RM_VZ 12 Veřejná zakázka “Kanalizace Michálkovice”,              
poř. č. 99/2014 

38 

  
Materiály, které byly odloženy: 
  

Materiál 
  

Název zn.předkl. 

 RM_M 68 Návrh prodat nemovité věci v k. ú. Pustkovec, obec 
Ostrava v areálu VTP 

08 

  
Tiskové opravy: 
  
 Materiál 

  
Název zn.předkl. 

 RM_TO 2 Tisková oprava bodu 3) a 4) usnesení rady města č. 
10637/RM1014/138 ze dne 26. 08. 2014 

31 

 RM_TO 1 Tisková oprava bodu 1) usn. č. 10924/RM1014/141 
- rozpočtové opatření 

07 
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RM_M 0 
Schválení programu 143. schůze rady města dne 30.09.2014 
  
Usnesení číslo: 11002/RM1014/143 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
   

program 143. schůze rady města dne 30.09.2014 
 

  
 

RM_M 56 
Návrh na souhlas s podáním žádosti o dotaci ze státního rozpočtu pro 
poskytovatele sociálních služeb pro rok 2015 
  
Usnesení číslo: 11003/RM1014/143 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s podáním žádosti městského obvodu Slezská Ostrava o dotaci ze státního rozpočtu pro 
poskytovatele sociálních služeb pro rok 2015 prostřednictvím souhrnné žádosti statutárního 
města Ostravy 

  
2) žádá 
  

městský obvod Slezská Ostrava 
o zabezpečení veškerých podkladů potřebných pro podání souhrnné žádosti statutárním 
městem Ostrava v souladu s podmínkami výzvy vyhlášené MPSV pro poskytovatele sociálních 
služeb  o předložení žádosti o dotaci uvedené v bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Antonín Maštalíř, T: 14.11.2014
 starosta městského obvodu Slezská Ostrava 
  

 
RM_M 35 
Zrušení věcných břemen na stálé úkryty civilní ochrany 
  
Usnesení číslo: 11004/RM1014/143 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 
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1) souhlasí 
   

s návrhem Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje na zrušení věcných 
břemen u stálých úkrytů civilní ochrany dle přílohy č. 1 předloženého materiálu  
 

  
2) rozhodla 
  

a) o uzavření smluv o zrušení věcného břemene na stálé úkryty civilní ochrany se 
společností ArcelorMittal Ostrava a.s. dle příloh č. 2 a 3 předloženého materiálu 

b) o uzavření smluv o zrušení věcného břemene na stálé úkryty civilní ochrany se 
společností Dalkia Česká republika a.s. dle příloh č. 4 - 10 předloženého materiálu 

c) o uzavření smluv o zrušení věcného břemene na stálé úkryty civilní ochrany se 
společností Bytové družstvo Slavíčkova 4, 6, 8 Ostrava dle přílohy č. 11 předloženého 
materiálu 

d) o vydání potvrzení o zániku věcného břemene na úkryty civilní ochrany ve vlastnictví města 
Ostravy dle přílohy č. 12 předloženého materiálu 

  
3) ukládá 
   

vedoucímu odboru kancelář primátora  
zabezpečit výmaz věcných břemen na základě smluv a potvrzení uvedených v bodě 2) tohoto 
usnesení na Katastrálním úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrálním pracovišti Ostrava 
 

  
 Vyřizuje: Mgr. Michal Bayer, T: 31.10.2014
 zastupující vedoucí kancelář primátora 
  

 
RM_M 61 
Návrh dohody o narovnání se společností Sprint Trading s.r.o. v 
záležitosti dodávky textilu - prezentačních předmětů 
  
Usnesení číslo: 11005/RM1014/143 

(zn.předkl.) 
1 

  
k materiálu č. BJ1014 02966/14 
k usnesení č. 2453/ZM1014/32 
  
Rada města 
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1) souhlasí 
   

s uzavřením dohody o narovnání v záležitosti dodávky textilu - prezentačních předmětů se 
společností SPRINT TRADING s.r.o., se sídlem Ostrava - Hrabová, Reymontova 4/583, 
PSČ 720 00, IČ: 25361040 dle přílohy č.1 předloženého materiálu 
 

  
2) doporučuje 
   

zastupitelstvu města 
souhlasit s uzavřením dohody o narovnání uvedené v bodě 1) tohoto usnesení dle přílohy č.1 
předloženého materiálu 
 

  
3) ukládá 
   

primátorovi Ing. Petru Kajnarovi  
předložit bod 1) a 2) tohoto usnesení zastupitelstvu města k projednání 
 

  
 Vyřizuje: Mgr. Michal Bayer, T: 08.10.2014
 zastupující vedoucí kancelář primátora 
  

 
RM_M 6 
Informace o plnění usnesení zastupitelstva města 
  
Usnesení číslo: 11006/RM1014/143 

(zn.předkl.) 
28 

  
k materiálu č. BJ1014 02975/14 
  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s předloženou kontrolou plnění usnesení zastupitelstva města s tím, že usnesení č.: 

42/3 bod 2) ze dne 10.02.1999 
888/ZM1014/15 bod 3) ze dne 15.02.2012 
1266/ZM1014/18 bod 2) ze dne 12.09.2012 
1874/ZM1014/26 bod 2) ze dne 26.06.2013 
1917/ZM1014/27 bod 2) ze dne 25.09.2013 
2289/ZM1014/30 bod 2) ze dne 19.02.2014 
2425/ZM1014/31 bod 3) ze dne 02.04.2014 
2449/ZM1014/32 bod 1) ze dne 21.05.2014 
2539/ZM1014/33 bod 4) ze dne 25.06.2014 
2540/ZM1014/33 bod 3) ze dne 25.06.2014 
2542/ZM1014/33 bod 2) ze dne 25.06.2014 
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2551/ZM1014/33 bod 4) ze dne 25.06.2014 
2555/ZM1014/33 bod 4) ze dne 25.06.2014 
2563/ZM1014/33 bod 4) ze dne 25.06.2014 
2622/ZM1014/33 bod 5) ze dne 25.06.2014 
2625/ZM1014/33 bod 5) ze dne 25.06.2014 
2627/ZM1014/33 bod 3) ze dne 25.06.2014 
2629/ZM1014/33 bod 2) ze dne 25.06.2014 
2635/ZM1014/33 bod 4) ze dne 25.06.2014 
2637/ZM1014/33 bod 5) ze dne 25.06.2014 
2641/ZM1014/33 bod 3) ze dne 25.06.2014 
2643/ZM1014/33 bod 4) ze dne 25.06.2014 
2646/ZM1014/33 bod 4) ze dne 25.06.2014 
2648/ZM1014/33 bod 4) ze dne 25.06.2014 
2651/ZM1014/33 bod 6) ze dne 25.06.2014 
2661/ZM1014/34 bod 4) ze dne 10.09.2014 
2663/ZM1014/34 bod 2) ze dne 10.09.2014 
2668/ZM1014/34 bod 3) ze dne 10.09.2014 
2673/ZM1014/34 bod 4) ze dne 10.09.2014 
2674/ZM1014/34 bod 8) ze dne 10.09.2014 
2675/ZM1014/34 bod 4) ze dne 10.09.2014 
2754/ZM1014/34 bod 3) ze dne 10.09.2014 
2755/ZM1014/34 bod 3) ze dne 10.09.2014 
2756/ZM1014/34 bod 3) ze dne 10.09.2014 
2757/ZM1014/34 bod 3) ze dne 10.09.2014 
2761/ZM1014/34 bod 4) ze dne 10.09.2014 
2762/ZM1014/34 bod 4) ze dne 10.09.2014 
2764/ZM1014/34 bod 3) ze dne 10.09.2014 
2767/ZM1014/34 bod 3) ze dne 10.09.2014 
2768/ZM1014/34 bod 3) ze dne 10.09.2014 
2772/ZM1014/34 bod 4) ze dne 10.09.2014 
2775/ZM1014/34 bod 4) ze dne 10.09.2014 
2778/ZM1014/34 bod 3) ze dne 10.09.2014 

doporučuje zastupitelstvu města vyřadit ze sledování dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) souhlasí 
  

s předloženou kontrolou plnění usnesení zastupitelstva města s tím, že usnesení č.: 

1253/25 bod 2) ze dne 27.03 a 10.04.2002 
1636/28 bod 3) ze dne 25.05.2005 
2666/ZM1014/34 bod 2) ze dne 10.09.2014 
(zodp.: Ing. P. Kajnar, primátor) 

2458/ZM1014/32 bod 3) ze dne 21.05.2014 
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(zodp.: Ing. D. Madej, nám. primátora) 

2462/ZM1014/32 bod 6) ze dne 21.05.2014 
(zodp.: Ing. J. Hrabina, nám. primátora) 

590/12 bod 2) ze dne 17.12.2003 
2352/ZM1014/30 bod 3) ze dne 19.02.2014 
2672/ZM1014/34 bod 3) ze dne 10.09.2014 
(zodp.: Ing. T. Petřík, nám. primátora) 

3293/ZM0610/41 bod 2) ze dne 15.09.2010 
127/ZM1014/4 bod 3) ze dne 26.01.2011 
359/ZM1014/7 bod 2) ze dne 27.04.2011 
2514/ZM1014/32 bod 4) ze dne 21.05.2014 
2535/ZM1014/33 bod 2) ze dne 25.06.2014 
2649/ZM1014/33 bod 4) ze dne 25.06.2014 
(zodp.: Ing. M. Štěpánek, Ph.D., nám. primátora) 

1178/ZM1014/17 bod 3) ze dne 27.06.2012 
1896/ZM1014/26 bod 5) ze dne 26.06.2013 
1899/ZM1014/26 bod 6) ze dne 26.06.2013 
2650/ZM1014/33 bod 2) ze dne 25.06.2014 
(zodp.: Ing. S. Piperková, nám. primátora)  

doporučuje zastupitelstvu města ponechat ve sledování dle termínů uvedených v příloze č. 2 
předloženého materiálu 

  
3) ukládá 
   

primátorovi Ing. Petru Kajnarovi 
předložit informaci o plnění usnesení zastupitelstva města dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení na 
35. zasedání zastupitelstva města 
 

  
 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, T: 08.10.2014
 vedoucí odboru legislativního a právního 
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RM_M 24 
Dopis předsedy základní organizace odborového svazu pracovníků 
dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy 
při Dopravním podniku Ostrava a.s. 
  
Usnesení číslo: 11007/RM1014/143 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 
  
1) projednala 
   

dopis předsedy základní organizace odborového svazu pracovníků dopravy, silničního 
hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy při Dopravním podniku Ostrava a.s. ve věci 
účasti zástupců zaměstnanců v dozorčí radě společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. dle 
přílohy č. 1 předloženého materiálu a stanovisko společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. k 
této záležitosti dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 
 

  
2) schvaluje 
   

znění dopisu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 
 

  
3) ukládá 
   

primátorovi Ing. Petru Kajnarovi 
předložit zastupitelstvu města návrhy dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení k rozhodnutí  
 

  
 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, T: 08.10.2014
 vedoucí odboru legislativního a právního 
  

 
RM_M 71 
Návrh na změnu Organizačního řádu magistrátu 
  
Usnesení číslo: 11008/RM1014/143 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
   

doplněk XXI Organizačního řádu magistrátu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
 

  
2) schvaluje 
   

novou přílohu č. 2 Organizačního řádu magistrátu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 
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3) schvaluje 
   

doplněk XXXX přílohy č. 3 Organizačního řádu magistrátu dle předloženého materiálu 
 

  
 

RM_M 2 
Sadové úpravy pozemku p. č. 1900/1 v k. ú. Petřkovice - naučná plocha 
- 2. etapa 
  
Usnesení číslo: 11009/RM1014/143 

(zn.předkl.) 
60 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o poskytnutí finančních prostředků z Fondu životního prostředí města Ostravy ve výši 
500.000,- Kč městskému obvodu Petřkovice na realizaci projektu “Sadové úpravy pozemku 
p. č. 1900/1 v k. ú. Petřkovice - naučná plocha - 2. etapa” dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu 

  
2) schvaluje 
  

u města Ostravy: 

- zvyšují neinvestiční transfery obcím 
§ 6399, pol. 5321, ÚZ 1030, ORJ 120, ORG 11 ……………. o 500 tis. Kč 

- zvyšují daňové příjmy 
pol. 1333, ORG 5999, ORJ 120...........................................o 500 tis. Kč 

u městského obvodu Petřkovice: 

- zvyšují přijaté neinvestiční transfery od obcí 
pol. 4121, ÚZ 1030 ........................................................... o 500 tis. Kč 

- zvyšují běžné výdaje 
§ 3xxx, pol. 5xxx, ÚZ 1030 ............................................... o 500 tis. Kč 
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3) ukládá 
   

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

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

 
RM_M 3 
Dohoda o zrušení smlouvy o budoucí smlouvě 
  
Usnesení číslo: 11010/RM1014/143 

(zn.předkl.) 
31 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
   

o uzavření Dohody o zrušení smlouvy o uzavření  budoucí kupní smlouvy  se společností 
BOCHEMIE a.s., Lidická 326, 735 95 Bohumín, IČO: 276 54 087, dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu  
 

  
 

RM_M 20 
Návrh na uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo ev. č. 2771/2012/IT 
uzavřené dne 18. 12. 2012 k projektu “Rozvoj metropolitní komunikační 
infrastruktury SMO” se společností PERFECTED s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 11011/RM1014/143 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo ev. č. 2771/2012/IT uzavřené dne 18. 12. 2012 se 
společností PERFECTED s.r.o. se sídlem  Hybešova 42, 602 00  Brno, IČ: 27683028, dle 
přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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RM_VZ 8 
Nákup výpočetní techniky 
  
Usnesení číslo: 11012/RM1014/143 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
   

o uzavření kupní smlouvy se společností Vidaron a.s.se sídlem Karviná - Hranice, Rudé 
armády 651/19a, PSČ 733 01 , IČ: 28633652 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
 

  
 

RM_M 54 
Návrh na uzavření Dodatků č.2 ke Smlouvám o dílo 
č.1459/2014/OER/OI/LPO a č.1456/2014/OER/OI/LPO k projektu 
EKOTERMO III 
  
Usnesení číslo: 11013/RM1014/143 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 9918/RM1014/131 
k usnesení č. 10855/RM1014/140 
  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření Dodatku č.2 ke Smlouvě o dílo č.1459/2014/OER/OI/LPO ze dne 06.06.2014 mezi 
statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. č. 8, 729 30 Ostrava, IČ 00845451 a 
zhotovitelem HAOSPOL s.r.o. se sídlem: U Hřiště 775/12, 735 64 Havířov, IČO: 25855506 
dle přílohy č.1 předloženého materiálu                

  
2) rozhodla 
   

o uzavření Dodatku č.2 ke Smlouvě o dílo č.1456/2014/OER/OI/LPO ze dne 16.06.2014 mezi 
statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. č. 8, 729 30 Ostrava, IČ 00845451 a 
zhotovitelem OMLUX, spol. s r.o. se sídlem:  Františky Stránecké 165/8, 709 00 Ostrava, 
IČO: 61944840 dle přílohy č.2 předloženého materiálu        
 

  
3) ukládá 
   

vedoucímu odboru investičního 
zabezpečit veškeré potřebné úkony vyplývající z bodu 1) a 2) tohoto usnesení 
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 Vyřizuje: Ing. Dalibor Kanclíř, T: 30.10.2014
 vedoucí odboru investičního 
  

 
RM_M 55 
Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1457/2014/OER/OI/LPO na 
realizaci stavby “Energeticky vědomé rekonstrukce objektů města 
Ostravy - Základní škola Ostrava, Zelená 42, příspěvková organizace” - 
projekt “EKOTERMO III” 
  
Usnesení číslo: 11014/RM1014/143 

(zn.předkl.) 
05 

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

o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1457/2014/OER/OI/LPO ze dne 16.6.2014 mezi 
statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 a 
společností Bystroň group a.s., Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava - Přívoz, IČO: 27800466, na 
realizaci stavby “Energeticky vědomé rekonstrukce objektů města Ostravy - ZŠ Ostrava, 
Zelená 42, příspěvková organizace”, kterým se upravuje předmět smlouvy a cena díla, dle 
přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 10 
Návrh na bezúplatné přijetí nedokončeného dlouhodobého hmotného 
majetku do evidence investičního odboru v rámci akce “Rekonstrukce 
ul. Pustkovecké” a v rámci akce “Rekonstrukce chodníku ul. 28. října” 
  
Usnesení číslo: 11015/RM1014/143 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) projednala 
   

návrh na bezúplatné přijetí nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku do evidence 
investičního odboru v rámci akce “Rekonstrukce ul. Pustkovecké” v celkové pořizovací 
ceně 676 287,26 Kč  a dále v rámci akce  ”Rekonstrukce chodníku ul. 28. října” v celkové 
pořizovací ceně 78 358,10 Kč dle důvodové zprávy a příloh č. 1, 2, 3 a 
4 předloženého materiálu  
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2) rozhodla 
   

o přijetí nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku do evidence investičního odboru v 
rámci akce “Rekonstrukce ul. Pustkovecké” v celkové pořizovací ceně  676 287,26 Kč  a dále v 
rámci akce “Rekonstrukce chodníku ul. 28.října” v celkové pořizovací ceně 78 358,10 Kč dle 
důvodové zprávy a příloh č. 1, 2, 3 a 4 předloženého materiálu 
 

  
3) ukládá 
   

vedoucímu odboru financí a rozpočtu 
provést zaúčtování přijaté pořizovací ceny PD v rámci akce “Rekonstrukce ul. Pustkovecká” ve 
výši  676 287,26 Kč  a pořizovací ceny PD v rámci akce “Rekonstrukce chodníku ul. 28. října” 
ve výši 78 358,10 Kč do evidence investičního odboru dle “Směrnice č. 1/2007 a č. 3/2007” 
schválené radou města, vydanou odbory financí a rozpočtu a majetkovým MMO v lednu 2007 
 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.10.2014
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  

 
RM_M 11 
Návrh na uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o věcném 
břemeni, nájemní smlouvy, smluv o smlouvách budoucích o 
služebnosti inženýrské sítě v souvislosti se stavbami odboru 
investičního, zahrnutými do kapitálového rozpočtu statutárního města 
Ostravy 
  
Usnesení číslo: 11016/RM1014/143 

(zn.předkl.) 
05 

  
k materiálu č. BJ1014 01879/14 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
rozhodnout o uzavření “Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene” v 
souvislosti se stavbou “Kanalizace a ČOV Koblov - Antošovice” (II. etapa), mezi vlastníkem 
povinným Moravskoslezským krajem, 28.října 117, 702 18 Ostrava, IČO: 70890692, 

a budoucím oprávněným 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, jejímž 
předmětem je stavba kanalizace na části pozemku p.č.1986/1 v katastrálním území Koblov, 
obec Ostrava dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 
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2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
rozhodnout o uzavření “Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene” v 
souvislosti se stavbou “Kanalizace a ČOV Koblov - Antošovice” (I. etapa), mezi vlastníkem 
Moravskoslezským krajem, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO: 70890692, 

a budoucím oprávněným 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, jejímž 
předmětem je stavba kanalizace na části pozemku p.č.1986/1 v katastrálním území Koblov, 
obec Ostrava dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  
3) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
rozhodnout o uzavření “Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene” v 
souvislosti se stavbou “Rekonstrukce vodovodu DN500 ul. Mariánskohorská”, mezi budoucím 
povinným Moravskoslezským krajem, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO: 70890692, 

a budoucím oprávněným 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, jejímž 
předmětem je stavba vodovodu na části pozemku p.č.2045/3 v katastrálním území Moravská 
Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  
4) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
rozhodnout o uzavření “Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene” v 
souvislosti se stavbou “Rekonstrukce SSZ křižovatky č. 1021 Českobratrská x Sokolská 
třída”, mezi vlastníkem Moravskoslezským krajem, 28. října 117, 702 18 Ostrava, 
IČO: 70890692, 

a budoucím oprávněným 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, jejímž 
předmětem je stavba světelného signalizačního zařízení na části pozemku parc. č. 974/2 v 
katastrálním území Moravská Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č. 8 předloženého materiálu 
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5) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
rozhodnout o uzavření “Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě” v 
souvislosti se stavbou “Inteligentní dopravní systémy II. fáze”, mezi vlastníkem O2 Czech 
Republik a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4-Michle, IČO: 60193336 

a budoucím oprávněným 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, jejímž 
předmětem je uložení elektropřípojky na částech pozemků p.p.č. 756/11, a p.p.č. 756/20 v 
katastrálním území Mariánské Hory, obec Ostrava dle přílohy č. 10 předloženého materiálu 

  
6) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
rozhodnout o uzavření “Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene” v souvislosti 
se stavbou “Oplocení ČSOV Bohumínská”, mezi vlastníky xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx
xxx/xx, xxx xx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx/xx, xxxxx, xxx xx xxxxxx 

a budoucím oprávněným 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, jejímž 
předmětem je stavba oplocení na části pozemku parc. č. 997 v katastrálním území Hrušov, 
obec Ostrava dle přílohy č. 12 předloženého materiálu 

  
7) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
rozhodnout o uzavření “Nájemní smlouvy, Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a 
Smlouva o právu provést stavbu” v souvislosti se stavbou “Prodloužení cyklostezky - lávka 
přes Ostravici”, mezi pronajímatelem Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, 
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

a nájemcem a budoucím oprávněným 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám.8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, jejímž 
předmětem je stavba cyklostezky a lávky na částech pozemků parc. č. 2597/1, parc. č. 2596/2 v 
katastrálním území Hrabová, obec Ostrava a na části pozemku parc. č. 1179/1 vedeno ve 
zjednodušené evidenci dle pozemkového katastru sloučeno do parc. č. 1207/4 v katastrálním 
území Vratimov, obec Vratimov dle přílohy č. 14 předloženého materiálu 
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8) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
rozhodnout o uzavření “Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě” v 
souvislosti se stavbou “Rozšíření veřejné kanalizační sítě v areálu DIZ v Ostravě 
Vítkovicích”, mezi vlastníkem VÍTKOVICE, a.s., Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava, 
IČO: 45193070 

a budoucím oprávněným 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám.8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, jejímž 
předmětem je stavba kanalizace na částech pozemků parc. č. 936/7, parc. č. 936/41, parc. 
č.938/1 a parc. č. 938/3  v katastrálním území Vítkovice, obec Ostrava dle přílohy č. 16 
předloženého materiálu 

  
9) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
rozhodnout o uzavření “Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě” v 
souvislosti se stavbou “Rozšíření veřejné kanalizační sítě v areálu DIZ v Ostravě 
Vítkovicích”, mezi vlastníkem VÍTKOVICE Doprava, a.s., 1.máje 3302//102a, Moravská 
Ostrava, 703 00 Ostrava, IČO: 25909339 

a budoucím oprávněným 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám.8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, jejímž 
předmětem je stavba kanalizace na části pozemku parc. č. 1254/1 v katastrálním území 
Vítkovice, obec Ostrava dle přílohy č. 18 předloženého materiálu 

  
10) ukládá 
   

náměstkovi primátora Ing. Jiřímu Hrabinovi 
předložit návrh dle bodu 1) až 9) tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 
 

  
 Vyřizuje: Ing. Dalibor Kanclíř, T: 08.10.2014
 vedoucí odboru investičního 
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RM_M 12 
Návrh na uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo ev.č. 
1066/2010/OI/LPO v souvislosti s realizací stavby “Cyklostezky - úsek 
Slezskoostravský hrad, Hrabová” 
  
Usnesení číslo: 11017/RM1014/143 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
   

o uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo ev.č. 1066/2012/OI/LPO na akci “Cyklostezky -
úsek Slezskoostravský hrad, Hrabová” se zhotovitelem společností Porr a.s., se sídlem 
Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice, IČO: 43005560 dle přílohy č. 4 předloženého 
materiálu  
 

  
 

RM_M 16 
Návrh na uzavření Dohody o úhradě za bezesmluvní užívání pozemku v 
souvislosti se stavbou “Rekonstrukce vodovodu ul. Antošovická” 
  
Usnesení číslo: 11018/RM1014/143 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření “Dohody o úhradě za bezesmluvním užívání pozemku”  v souvislosti se stavbou 
“Rekonstrukce vodovodu ul. Antošovická” mezi věřiteli: 
 
xxxx xxxxx 
xxxxxxxx xxx/xx, xxx xx xxxxx 
xxxxx xxxxxxxx 
xxxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxxxx-xxxxxx 
a 
dlužníkem: 
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
IČ: 00845451 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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RM_M 18 
Návrh na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ev.č. 
1728/2013/OI/LPO v souvislosti s realizací stavby “Cyklostezky - úsek 
Seidlerovo nábřeží, Slezskoostravský hrad” 
  
Usnesení číslo: 11019/RM1014/143 

(zn.předkl.) 
05 

  
k materiálu č. BJ1014 02858/14 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
   

zastupitelstvu města 
rozhodnout o uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ev.č. 1728/2013/OI/LPO na akci 
“Cyklostezky - úsek Seidlerovo nábřeží, Slezskoostravský hrad” se 
zhotovitelem společností Casta dopravní stavby s.r.o., se sídlem Pražská 467, 397 01 Písek, 
IČO: 28084136 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu  
 

  
2) ukládá 
   

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

  
 Vyřizuje: Ing. Dalibor Kanclíř, T: 08.10.2014
 vedoucí odboru investičního 
  

 
RM_M 22 
Návrh na vyřazení nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku z 
evidence investičního odboru 
  
Usnesení číslo: 11020/RM1014/143 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
   

o vyřazení nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku z evidence investičního odboru v 
celkové pořizovací ceně 10 942 068,00 Kč dle důvodové zprávy předloženého materiálu 
 

  
2) jmenuje 
  

likvidační komisi, která o provedené likvidaci pořídí likvidační protokol dle ”Směrnice č.1, 2 a 
3/2007” schválené radou města, vydanou odbory majetkovým a financí a rozpočtu MMO v 
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lednu 2007 ve složení: 
předseda: Ing. Dalibor Kanclíř 
členové:   Ing. Bohuslav Gembík 
               Ing. Helena Pirníková 
               Ing. Ivana Svobodová 
               Ing. Sylva Petrlíková 

  
 

RM_M 60 
Návrh na uzavření “Smluv o zřízení služebností” v souvislosti s 
realizací stavby “Rozvoj metropolitní sítě SMO” 
  
Usnesení číslo: 11021/RM1014/143 

(zn.předkl.) 
05 

  
k materiálu č. BJ1014 02939/14 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města souhlasit s návrhem uzavřít “Smlouvu o zřízení služebnosti”  v souvislosti 
se stavbou “Rozvoj metropolitní komunikační infrastruktury SMO, trasa Základní škola, 
Škrobálkova 51, Ostrava-Kunčičky - Trasa stávající OS-KK-bod 14.68” mezi vlastníkem: 
VOKD Development, a.s. 
sídlo: Velká 2984/23 Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 
IČO: 26841274 
a 
oprávněným: 
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
IČO: 0084545 
a 
zhotovitelem: 
PERFECTED s.r.o. 
se sídlem Hybešeova 42, Brno 602 00 
IČO: 27683028  
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na části pozemku parc.č. 3259 v k.ú. 
Slezská Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č. 2 předloženého materiálu. 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města souhlasit s návrhem uzavřít “Smlouvu o zřízení služebnosti”  v souvislosti 
se stavbou “Rozvoj metropolitní komunikační infrastruktury SMO, Základní škola, 
Škrobálkova 51, Ostrava-Kunčičky - Trasa stávající OS-KK-bod 14.68” mezi vlastníkem: 
Dopravní podnik Ostrava a.s. 
Ostrava, Moravská Ostrava, Poděbradova 494/2, PSČ 702 00 
IČO: 61974757 
a 
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oprávněným: 
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
IČO: 0084545 
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na částech 
pozemků parc.č. 3664/15, parc.č. 5666, parc.č. 5667, parc.č. 5979/1, parc.č. 5979/4, parc.č. 
5979/5, parc.č. 5979/6, a parc.č. 5979/9 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č. 4 
předloženého materiálu. 

  
3) doporučuje 
  

zastupitelstvu města souhlasit s návrhem uzavřít “Smlouvu o zřízení služebnosti”  v souvislosti 
se stavbou “Rozvoj metropolitní komunikační infrastruktury SMO,  Trasa 2.16 ZŠ Pokorného -
DPO Poruba” mezi vlastníkem: 
Dopravní podnik Ostrava a.s. 
Ostrava, Moravská Ostrava, Poděbradova 494/2, PSČ 702 00 
IČO: 61974757 
a 
oprávněným: 
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
IČO: 0084545 
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na části pozemku parc.č. 1708/2 v 
k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava dle přílohy č. 6 předloženého materiálu. 

  
4) doporučuje 
   

zastupitelstvu města souhlasit s návrhem uzavřít “Smlouvu o zřízení služebnosti”  v souvislosti 
se stavbou “Rozvoj metropolitní komunikační infrastruktury SMO,  Základní škola, 
Škrobálkova 51, Ostrava-Kunčičky - Trasa stávající OS-KK-bod 14.68” mezi vlastníkem: 
ArcelorMittal Ostrava a.s. 
sídlo: Vratimovská 689/117, Kunčice, 719 00 Ostrava 
IČO: 45193258 
a 
oprávněným: 
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
IČO: 0084545 
a 
zhotovitelem: 
PERFECTED s.r.o. 
se sídlem Hybešeova 42, Brno 602 00 
IČO: 27683028  
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na částech 
pozemků parc.č. 3667/22, parc.č. 3664/25, parc.č. 3664/14 a parc.č. 3664/21 v k.ú. Slezská 
Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č. 8 předloženého materiálu 
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5) doporučuje 
   

zastupitelstvu města souhlasit s návrhem uzavřít “Smlouvu o zřízení služebnosti”  v souvislosti 
se stavbou “Rozvoj metropolitní komunikační infrastruktury SMO” mezi vlastníky: 
xxxxxxx xxxxxx 
xxxxxx xxx/xx, xxxxx xxxx, xxx xx 
xxxxxxx xxxxx 
xxxxx xxx/xx, xxxxx xxxxx, xxx xx 
 a 
oprávněným: 
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
IČO: 0084545 
a 
zhotovitelem: 
PERFECTED s.r.o. 
se sídlem Hybešeova 42, Brno 602 00 
IČO: 27683028  
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na části pozemku parc.č. 66 v k.ú. 
Nová Bělá, obec Ostrava dle přílohy č. 10 předloženého materiálu 
 

  
6) doporučuje 
   

zastupitelstvu města souhlasit s návrhem uzavřít “Smlouvu o zřízení služebnosti”  v souvislosti 
se stavbou “Rozvoj metropolitní komunikační infrastruktury SMO” mezi vlastníkem: 
xxxxxx xxxx 
xxxxxxx xx/xxx, xxxxx xxxxx, xxx xx 
a 
oprávněným: 
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
IČO: 0084545 
a 
zhotovitelem: 
PERFECTED s.r.o. 
se sídlem Hybešeova 42, Brno 602 00 
IČO: 27683028  
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na části pozemku parc.č. 61 v k.ú. 
Nová Bělá, obec Ostrava dle přílohy č. 11 předloženého materiálu 
 

  
7) doporučuje 
   

zastupitelstvu města souhlasit s návrhem uzavřít “Smlouvu o zřízení služebnosti”  v souvislosti 
se stavbou “Rozvoj metropolitní komunikační infrastruktury SMO, Základní škola, 
Trnkovecká 55, 716 00 O. Radvanice - Trasa KK bod 14.67” mezi vlastníkem: 
xxxxx xxxxxx 
xxxxxxxx x/x, xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx 
a 
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oprávněným: 
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
IČO: 0084545 
a 
zhotovitelem: 
PERFECTED s.r.o. 
se sídlem Hybešeova 42, Brno 602 00 
IČO: 27683028  
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na části pozemku parc.č. 3210/7 v 
k.ú. Radvanice, obec Ostrava dle přílohy č. 13 předloženého materiálu 
 

  
8) doporučuje 
   

zastupitelstvu města souhlasit s návrhem uzavřít “Smlouvu o zřízení služebnosti”  v souvislosti 
se stavbou “Rozvoj metropolitní komunikační infrastruktury SMO, reg. č. projektu 
CZ.1.06/2.1.00/09.07332, ZŠ Matiční - Trasa MMO-bod 16.73” mezi vlastníkem: 
Moravskoslezský kraj 
se sídlem: 28. října 2771/117, 702 18 Ostrava 
IČO: 70890692 
a 
oprávněným: 
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
IČO: 0084545 
a 
zhotovitelem: 
PERFECTED s.r.o. 
se sídlem Hybešeova 42, Brno 602 00 
IČO: 27683028  
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na části pozemku parc.č. 653/1 v 
k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č. 15 předloženého materiálu 
 

  
9) ukládá 
   

náměstkovi primátora Ing. Jiřímu Hrabinovi 
předložit návrh dle bodu 1) až 8)  tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 
 

  
 Vyřizuje: Ing. Dalibor Kanclíř, T: 08.10.2014
 vedoucí odboru investičního 
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RM_VZ 2 
Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o 
dílo na zajištění projektové dokumentace pro provedení stavby k akci 
“Org. 3118 “Cyklostezka Krajský úřad, Náměstí Republiky a 
Rekonstrukce chodníku ul. 28. Října” 
  
Usnesení číslo: 11022/RM1014/143 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
   

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a o uzavření smlouvy o dílo na zajištění projektové 
dokumentace pro provedení stavby k akci Org. 3118 “Cyklostezka Krajský úřad, Náměstí 
Republiky a Rekonstrukce chodníku ul. 28. Října” mezi statutárním městem Ostrava, 
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO 00845451 a společností HaskoningDHV Czech 
Republic spol. s r.o., Sokolovská 100/94, 186 00 Praha-Karlín,  IČO 45797170, dle přílohy č.1 
předloženého materiálu  
 

  
 

RM_VZ 3 
Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o 
dílo na zajištění investičního záměru k akci “Org. 8185 “Hasičská 
zbrojnice Pustkovec” za nejvýše přípustnou cenu 277 090 Kč vč. DPH 
  
Usnesení číslo: 11023/RM1014/143 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
   

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a o uzavření smlouvy o dílo na zajištění investičního 
záměru pro akci Org. 8185” Hasičská zbrojnice Pustkovec” mezi statutárním městem Ostrava, 
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO 00845451 a společností PROJEKTSTUDIO 
EUCZ s r.o., Opavská 6230/29A, PSČ 708 00 Ostrava, IČO 27787443, dle přílohy č.1 
předloženého materiálu  
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RM_VZ 4 
Veřejná zakázka “Odstranění zbytků IS v PZ Mošnov”, poř. č. 203/2014 
  
Usnesení číslo: 11024/RM1014/143 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu  a uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby 
“Odstranění zbytků inženýrských sítí v průmyslové zóně Mošnov”, a to v rozsahu dle 
předloženého návrhu se společností: 

STASPO, spol. s r.o.  
se sídlem: Těšínská 114/254, 716 00 Ostrava-Radvanice 
IČO: 41035704 

za cenu nejvýše přípustnou 1.134.119,65 Kč bez DPH 

  
 

RM_VZ 5 
Veřejná zakázka “Kanalizace ul. Ryšlinkova”, poř. č. 210/2014 
  
Usnesení číslo: 11025/RM1014/143 

(zn.předkl.) 
05 

  
k materiálu č. BJ1014 02983/14 
  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o výběru nejvhodnější nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na realizaci stavby “Ostrava-
Petřkovice, Odkanalizování domů č.p. 163/10, 164/12 a 165/14 v ulici Ryšlinkova” v k.ú. 
Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava v rozsahu dle předloženého návrhu za podmínky 
rozhodnutí zastupitelstva města o uzavření smlouvy dle bodu 2) tohoto usnesení se společností: 

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

za cenu nejvýše přípustnou 694.055,22 Kč bez DPH 
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2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
rozhodnout o uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby “Ostrava-Petřkovice, Odkanalizování 
domů č.p. 163/10, 164/12 a 165/14 v ulici Ryšlinkova” v rozsahu dle přílohy č. 1 předloženého 
návrhu 

  
3) ukládá 
   

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

  
 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, T: 08.10.2014
 vedoucí odboru legislativního a právního 
  

 
RM_VZ 6 
Veřejná zakázka “Propojenost cyklistické trasy v úseku ul. Psohlavců, 
Martinovská”, poř. č. 205/2014 
  
Usnesení číslo: 11026/RM1014/143 

(zn.předkl.) 
05 

  
k materiálu č. BJ1014 02849/14 
k usnesení č. 10908/RM1014/141 
  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

vyzvat k podání nabídek dodavatele v otevřeném řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších podpisů, na realizaci stavby “Propojenost cyklistické 
trasy v úseku ul. Psohlavců, Martinovská” v k.ú. Poruba, Třebovice ve Slezsku a Svinov, obec 
Ostrava, v rozsahu dle předloženého návrhu a za podmínky schválení požadavků na obsah 
smlouvy zastupitelstvem města 

  
2) jmenuje 
  

komisi pro otevírání obálek ve složení: 
členové: 
1. Ing. Eva Seborská        - odbor legislativní a právní 
2. Mgr. Eva Balonová       - odbor legislativní a právní 
3. Ing. Dalibor Kanclíř       - odbor investiční 
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náhradníci: 
1. Ing. Tomáš Smolík        - odbor legislativní a právní 
2. JUDr. Josef Kadlec        - odbor legislativní a právní 
3. Ing. Bohuslav Gembík   - odbor investiční 

  
3) jmenuje 
  

hodnotící komisi a komisi pro posouzení kvalifikace ve složení:   
členové:   
1. Ing. Dalibor Kanclíř             - odbor investiční 
2. Jan Hanáček                         - odbor investiční 
3. Ing. Břetislav Gibas              - tajemník 
4. Ing. Břetislav Glumbík          - odbor dopravy 
5. Ing. Eva Seborská                - odbor legislativní a právní 
  
náhradníci:   
1. Ing. Bohuslav Gembík          - odbor investiční 
2. Ing. Bc. Jana Muťková         - odbor investiční 
3. Ing. René Bartoš                   - odbor hospodářské správy 
4. Ing. Milan Halenčák             - odbor dopravy 
5. Mgr. Eva Balonová               - odbor legislativní a právní 

  
4) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
schválit požadavky na obsah smlouvy veřejné zakázky “Propojenost cyklistické trasy v úseku 
ul. Psohlavců, Martinovská”, v rozsahu dle předloženého návrhu 

  
5) ukládá 
  

náměstkovi primátora Ing. Jiřímu Hrabinovi 
předložit ke schválení zastupitelstvu města požadavky na obsah smlouvy veřejné zakázky 
“Propojenost cyklistické trasy v úseku ul. Psohlavců, Martinovská”, v rozsahu dle 
předloženého návrhu 

  
 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, T: 08.10.2014
 vedoucí odboru legislativního a právního 
  
6) ukládá 
  

vedoucí odboru legislativního a právního 
zabezpečit veškeré potřebné úkony této veřejné zakázky 
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 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, T: 31.03.2015
 vedoucí odboru legislativního a právního 
  
7) zmocňuje 
  

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

  
 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, T: 31.03.2015
 vedoucí odboru legislativního a právního 
  

 
RM_VZ 9 
Veřejná zakázka “Vodovodní řady park Milady Horákové” poř. č. 
207/2014 
  
Usnesení číslo: 11027/RM1014/143 

(zn.předkl.) 
05 

  
k materiálu č. BJ1014 02951/14 
  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o výběru nejvhodnější nabídky k  veřejné zakázce malého rozsahu na realizaci 
stavby ”Vodovodní řady park Milady Horákové” v Moravské Ostravě v rozsahu dle 
předloženého návrhu za podmínky rozhodnutí zastupitelstva města o uzavření smlouvy dle 2) 
tohoto usnesení se společností: 

STAVIA - silniční stavby, a.s. 
se sídlem: Střádalů 631/47, 718 00 Ostrava-Kunčičky 
IČO: 25864092 

za cenu nejvýše přípustnou 1.699.475,61,- Kč bez DPH 

  
2) doporučuje 
   

zastupitelstvu města 
rozhodnout o uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby “Vodovodní řady park Milady 
Horákové” v rozsahu dle přílohy č. 1 předloženého návrhu 
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3) ukládá 
   

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

  
 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, T: 08.10.2014
 vedoucí odboru legislativního a právního 
  

 
RM_VZ 10 
Veřejná zakázka “Havarijní oprava vodovodu v ul. na Náhonu”, poř.č. 
224/2014 
  
Usnesení číslo: 11028/RM1014/143 

(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. Na Náhonu, k.ú. Moravská Ostrava a Přívoz, 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 1.450.000,- Kč bez DPH 

  
 

RM_VZ 11 
Významná veřejná zakázka “Rekonstrukce ul. Nádražní”, poř.č. 
209/2014 
  
Usnesení číslo: 11029/RM1014/143 

(zn.předkl.) 
05 

  
k materiálu č. BJ1014 02967/14 
k usnesení č. 10909/RM1014/141 
  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

vyzvat k podání nabídek dodavatele v otevřeném řízení podle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na realizaci stavby “Rekonstrukce ul. 
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Nádražní” v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, v rozsahu dle předloženého návrhu, za 
podmínky schválení odůvodnění veřejné zakázky zastupitelstvem města  

  
2) jmenuje 
  

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

náhradníci: 
1. Ing. Aleš Horák                       - odbor legislativní a právní 
2. JUDr. Josef Kadlec                  - odbor legislativní a právní 
3. Ing. Bohuslav Gembík              - odbor investiční 

  
3) jmenuje 
  

hodnotící komisi a komisi pro posouzení kvalifikace ve složení 
členové: 
1. Ing. arch. Cyril Vtavský              - útvar hlavního architekta a stavebního řádu  
2. Ing. Zdeněk Frait                       - odbor investiční 
3. Ing. Ludvík Novotný                    - odbor investiční  
4. Ing. Martin Chovanec                 - Dopravní podnik Ostrava a.s. 
5. Ing. Petr Konečný, MBA            - OVAK a.s. 
6. Ing. Petr Gelnar                         - OVAK a.s. 
7. Ing. Václav Palička                    - odbor ekonomického rozvoje 
8. Mgr. Eva Balonová                     - odbor legislativní a právní 

náhradníci: 
1. Ing. arch. Petr Vencelides           - útvar hlavního architekta a stavebního řádu 
2. Ing. Petr Nováček                       - OVAK a.s. 
3. Jiří Boháček                               - Dopravní podnik Ostrava a.s. 
4. Ing. Karel Navrátil                        - Dopravní podnik Ostrava a.s.  
5. Ing. David Kutý, MBA                  - OVAK a.s. 
6. Milan Lánský                              - Ostravské komunikace, a.s.  
7. Mgr. Jiří Hudec                           - odbor ekonomického rozvoje 
8. Ing. Eva Seborská                      - odbor legislativní a právní 

  
4) schvaluje 
   

účast zástupce Úřadu regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, jako pozorovatele 
(bez práva hlasu) na jednání hodnotící komise k veřejné zakázce pod 
označením ”Rekonstrukce ul. Nádražní” 
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5) doporučuje 
   

zastupitelstvu města 
schválit odůvodnění veřejné zakázky “Rekonstrukce ul. Nádražní” v rozsahu dle předloženého 
návrhu 
 

  
6) ukládá 
   

náměstkovi primátora Ing. Jiřímu Hrabinovi 
předložit ke schválení zastupitelstvu města odůvodnění veřejné zakázky “Rekonstrukce ul. 
Nádražní”, v rozsahu dle předloženého návrhu 
 

  
 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, T: 08.10.2014
 vedoucí odboru legislativního a právního 
  
7) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, T: 31.05.2015
 vedoucí odboru legislativního a právního 
  
8) zmocňuje 
  

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

  
 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, T: 31.05.2015
 vedoucí odboru legislativního a právního 
  

 
RM_M 70 
Návrh na uzavření smluv vyplývající z realizace stavby Rekonstrukce 
Městského stadionu Ostrava -Vítkovice (severní a jižní ochozy) 
  
Usnesení číslo: 11030/RM1014/143 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
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1) rozhodla 
  

o uzavření Smlouvy o spolupráci mezi: 

společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s, Ruská č.p. 3077/135, 700 30 Ostrava - Zábřeh, 
IČO: 25911368 

a statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 

dle příloh 1, 2 a 3 předloženého materiálu v souvislosti s realizací stavby “Rekonstrukce 
městského stadionu v Ostravě - Vítkovicích - II.etapa” 

  
2) rozhodla 
  

o uzavření Smlouvy o spolupráci mezi: 

společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s, Ruská č.p. 3077/135, 700 30 Ostrava - Zábřeh, 
IČO: 25911368 

a statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 

dle příloh 4 a 5 předloženého materiálu v souvislosti s realizací stavby “Rekonstrukce 
městského stadionu v Ostravě - Vítkovicích - II.etapa” 

  
3) rozhodla 
  

o uzavření Smlouvy o spolupráci mezi: 

společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s, Ruská č.p. 3077/135, 700 30 Ostrava - Zábřeh, 
IČO: 25911368 

a statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 

dle příloh 6,7,8,9,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 a 18 předloženého materiálu v souvislosti s 
realizací stavby “Rekonstrukce městského stadionu v Ostravě - Vítkovicích - II.etapa” 

  
4) rozhodla 
  

o uzavření Smlouvy o spolupráci mezi: 
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společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s, Ruská č.p. 3077/135, 700 30 Ostrava - Zábřeh, 
IČO: 25911368 

a statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 

dle příloh 19, 20 a 21 předloženého materiálu v souvislosti s realizací stavby “Rekonstrukce 
městského stadionu v Ostravě - Vítkovicích - II.etapa” 

  
5) rozhodla 
  

o uzavření Smlouvy o předání projektových dokumentací a poskytnutí syblicence mezi: 

společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s, Ruská č.p. 3077/135, 700 30 Ostrava - Zábřeh,
IČO: 25911368, 

statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 

a společností HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s., 28.října 1142/168, 709 00 Ostrava 
Mariánské Hory, IČO 45193622  

dle příloh 22 a 23 předloženého materiálu v souvislosti s realizací stavby “Rekonstrukce 
městského stadionu v Ostravě - Vítkovicích - II.etapa” 

  
6) rozhodla 
  

o uzavření Dohody o postoupení práv, užitků a povinností mezi: 

společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s, Ruská č.p. 3077/135, 700 30 Ostrava - Zábřeh, 
IČO: 25911368 

a statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 

dle přílohy 24 předloženého materiálu v souvislosti s realizací stavby “Rekonstrukce 
městského stadionu v Ostravě - Vítkovicích - II.etapa” 
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RM_M 26 
Návrh na uzavření dohody o zrušení smlouvy o budoucí smlouvě o 
zřízení věcného břemene - služebnosti k pozemkům ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy pro ČEZ Distribuce, a.s. 
  
Usnesení číslo: 11031/RM1014/143 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

uzavřít dle přílohy č.3 předloženého materiálu - dohodu o zrušení smlouvy o budoucí smlouvě 
o zřízení věcného břemene - služebnosti evid.č. 1280/2014/MJ ze dne 7.5.2014 s budoucím 
oprávněným: 

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

  
 

RM_M 27 
Návrh na zrušení bodu 3) usnesení RM č. 10870/RM1014/140 a návrh na 
zřízení věcného břemene k pozemku ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy s oprávněným O2 Czech Republic a.s. 
  
Usnesení číslo: 11032/RM1014/143 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) ruší 
  

bod 3) usnesení RM č. 10870/RM1014/140 ze dne 9.9.2014  

  
2) rozhodla 
  

na straně vlastníka níže uvedeného pozemku zřídit věcné břemeno a uzavřít smlouvu o zřízení 
věcného břemene - dle přílohy č.2 předloženého materiálu k pozemku ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy: 

parc.č. 1779 - ostatní plocha, silnice 
v k.ú. Kunčičky, obec Ostrava, s oprávněným: 
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O2 Czech Republic a.s. 
Praha 4 - Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22 
IČO  601 93 336 

za účelem zřízení a provozování nadzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě 
v rozsahu daném geometrickým plánem č. 808-596/2014 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 v k.ú. Kunčičky, obec 
Ostrava 

  
 

RM_M 28 
Návrh na výkup pozemků za účelem rozšíření hřbitova v k.ú. Hrabová, 
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 11033/RM1014/143 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1014 02984/14 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
   

zastupitelstvu města 
rozhodnout koupit spoluvlastnické podíly o velikosti 1/6 k pozemkům: 
- parc.č. 204/1 orná půda o výměře 788 m2  
- parc.č. 204/2 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1157 m2  
- parc.č. 204/3 orná půda o výměře 3642 m2 

- parc.č. 205 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 287 m2 

 - parc.č. 206 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 760 m2 

vše v k.ú. Hrabová, obec Ostrava 
od společnosti Alex Stylinvest a.s., Výstavní 1928/9, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava, 
IČO: 27852377  
za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která je přílohou č.4 předloženého materiálu a 
zdůvodněním odchylky od ceny obvyklé v důvodové zprávě a uzavřít kupní smlouvu dle 
přílohy č.4 předloženého materiálu. 
 

  
2) ukládá 
   

náměstkovi primátora Ing. Jiřímu Hrabinovi 
předložit  návrh dle bodu 1) tohoto usnesení k rozhodnutí zastupitelstvu města 
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 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 08.10.2014
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 29 
Návrh se záborem veřejné zeleně, návrh nepronajmout části pozemků v 
k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 11034/RM1014/143 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s užíváním veřejné zeleně ve správě městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, pozemku 
parc. č. 1969/1 - ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

pro Mgr. xxxxxxx xxxxxx, Ph.D., bytem xxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxx 

v období od 1.10.2014 do 16.11.2014 

za účelem akce “Kukačka, 5. ročník festivalu umění ve veřejném prostoru” 

  
2) rozhodla 
  

že nemá záměr pronajmout části pozemků v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, a to: 

- parc. č. 2634/6 - ostatní plocha, zeleň o výměře 2170 m2 
- parc. č. 2634/35 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1302 m2 

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

  
 

RM_M 30 
Skončení nájmu bytu výpovědí, ul. Horní 3037/104, Ostrava-Bělský Les. 
  
Usnesení číslo: 11035/RM1014/143 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o skončení nájmu založeného nájemní smlouvou ev.č. 01216/2002/MJ ze dne 12.09.2002, 
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uzavřenou mezi statutárním městem Ostrava a xxxxx xxxxxxx, rok narození xxxx, trvale 
bytem xxxxxx č. xxxx/xxxx, xxxxxx-xxxxx xxx, 

jejímž předmětem je pronájem bytu č. 5 ve 2.NP domu č.p. 3037, ul. Horní č.or. 110, který je 
součástí pozemku parc.č. 126/11, k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava,  

výpovědí ve smyslu § 2291, odst. 2 zákona č. 89/2014 Sb., občanský zákoník, 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu  

za podmínky marného uplynutí 10denní lhůty stanovené ve výzvě k odstranění závadného 
chování dle přijatého usnesení RM č. 10910/RM1014/141 ze dne 16.09.2014 

  
 

RM_M 31 
Návrh na snížení příspěvků do fondu oprav a na správu ve 
Společenstvích vlastníků pro domy Horní 3030/96, 3031/98, 3035/106, 
3036/108, 3037/110, 3038/112 a 3039/114 ze strany statutárního města 
Ostravy 
  
Usnesení číslo: 11036/RM1014/143 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

1) na straně pověřeného vlastníka Společenství vlastníků pro dům Horní 3030/96, Společenství 
vlastníků pro dům Horní 3031/98, Společenství vlastníků pro dům Horní 3035/106, 
Společenství vlastníků pro dům Horní 3036/108, Společenství vlastníků pro dům Horní 
3037/110, Společenství vlastníků pro dům Horní 3038/112 a Společenství vlastníků pro dům 
Horní 3039/114 s návrhem snížení příspěvků do fondu oprav a na správu v uvedených 
společenstvích na výši 10,- Kč/m2 podílu/měsíc, dle předloženého materiálu. 

2) na straně předsedy Společenství vlastníků pro dům Horní 3034/104 s hrazením příspěvků do 
fondu oprav a na správu v uvedeném společenství ve výši 10,- Kč/m2 podílu/měsíc, dle 
předloženého materiálu. 
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RM_M 36 
Návrh na souhlas s umístěním stavebních objektů, uzavření dodatku ke 
smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dodatku k 
nájemní smlouvě s budoucím oprávněným a nájemcem Stavos Stavba 
a.s. 
  
Usnesení číslo: 11037/RM1014/143 

(zn.předkl.) 
08 

  
k usnesení č. 8625/RM1014/113 
  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s umístěním 8 vodovodních přípojek, 8 připojení sjezdů a nájezdů z/na místní komunikaci III. 
třídy (ul. U Sídliště) včetně odvodňovacích žlabů do částí pozemku ve vlastnictví statutárního 
města Ostravy: 

p. p. č. 306/1 – ovocný sad, 
v k. ú. Muglinov, obec Ostrava, 

pro investora: 

Stavos Stavba a.s. 
se sídlem U Studia 3189/35, Zábřeh, 700 30 Ostrava 
IČO 447 39 494, 

v rámci stavby “Obytný soubor Podolí – IVb. ETAPA 6 ŘRD + 2 ŘRD” dle přílohy č. 1/2 
předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
  

uzavřít na straně vlastníka pozemku p. p. č. 306/1 - ovocný sad v k. ú. Muglinov, obec Ostrava, 
Dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ev.č.3066/2013/MJ ze 
dne 4.12.2013 dle přílohy č. 4 předloženého materiálu, 

s budoucím oprávněným 

Stavos Stavba a.s. 
se sídlem U Studia 3189/35, Zábřeh, 700 30 Ostrava 
IČO 447 39 494 
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3) rozhodla 
  

na straně pronajímatele uzavřít dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ev. č. 3051/2013/MJ ze dne 
4.12.2013 

se spol. Stavos Stavba a. s., se sídlem U Studia 3189/35, Zábřeh, 700 30 Ostrava, 
IČO 447 39 494, 

jejímž předmětem je nájem části pozemku p. p. č. 306/1 - ovocný sad o výměře 117 m2 v k. ú. 
Muglinov, obec Ostrava 

dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 37 
Návrh na souhlas s umístěním podzemního kabelového vedení 2x VN 
22 kV k pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy a uzavření 
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-služebnosti, 
pro ČEZ Distribuce, a.s. 
  
Usnesení číslo: 11038/RM1014/143 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

pro účely územního souhlasu s umístěním a provedením podzemního kabelového vedení 
2x VN 22 kV v pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc.č. 884/50 - ostatní plocha, ostatní komunikace 
v k.ú. Stará Plesná, 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 - ul. Opavská, obchodní zóna, kVN”  

  
2) rozhodla 
  

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

parc.č. 884/50 - ostatní plocha, ostatní komunikace  
v k.ú. Stará Plesná, obec Ostrava,  

budoucí služebnost je vyznačena pro účely smlouvy 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 podzemního kabelového vedení 2x VN 22 kV  v 
části pozemku parc.č. 884/50 - ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Stará Plesná, obec 
Ostrava, na dobu časově neomezenou za dohodnutou jednorázovou úplatu: 
- ve výši 600,- Kč za každý i započatý metr délky podzemního kabelového vedení 2x VN 22 
kV + DPH v zákonné výši, nejméně však 1500,- Kč + DPH v zákonné výši 
dle zásad schválených usnesením RM č. 5309/RM1014/68 ze dne 4.9.2012   

  
 

RM_M 38 
Návrh na souhlas s umístěním areálové účelové komunikace a 
zrušením stávajícího sjezdu, uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o 
zřízení služebnosti s vlastníkem pozemků JM VISION a.s. a uzavření 
smluv o zřízení věcného břemene (služebnosti) s Povodí Odry, s.p. 
  
Usnesení číslo: 11039/RM1014/143 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1014 02935/14 
  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

pro účely územního řízení 

- se zrušením stávajícího sjezdu, který připojuje pozemky ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy k silnici II. třídy č. II/470 (ul. Orlovská), a to: 

p. p. č. 337/141 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 
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p. č. st. 1569 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba, 
vše v k. ú. Heřmanice, obec Ostrava, 

- s umístěním areálové účelové komunikace připojené k silnici II. třídy č. II/470 (ul. Orlovská), 
dle přílohy č. 1/3 předloženého materiálu, do pozemku ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy: 

p. p. č. 337/141 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 
v k. ú. Heřmanice, obec Ostrava, 

pro investora: 

JM VISION a.s. 
se sídlem Karlovo náměstí 290/16, Nové Město, 120 00 Praha 2 
IČO: 014 94 325, 

v rámci stavby “Logistický a skladový areál Ostrava Heřmanice” 

za podmínky, že bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uvedená v 
bodě 2) tohoto usnesení 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města rozhodnout, 

na straně budoucího oprávněného uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti dle 
přílohy č. 2 předloženého materiálu k částem pozemků: 

p. p. č. 337/1 - orná půda, 
p. p. č. 337/149 - orná půda, 
oba v k. ú. Heřmanice, obec Ostrava, 

s vlastníkem pozemků: 

JM VISION a.s. 
se sídlem Karlovo náměstí 290/16, Nové Město, 120 00 Praha 2 
IČO: 014 94 325, 

budoucí služebnost je vyznačena pro účely smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti v 
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situačním zákresu a po dokončení stavby “Logistický a skladový areál Ostrava Heřmanice“, 
bude ve smlouvě o zřízení služebnosti vymezen její rozsah geometrickým plánem, 

obsahem služebnosti bude právo chůze a jízdy všemi schválenými typy vozidel pro provoz na 
pozemních komunikacích přes části uvedených pozemků, ve prospěch budoucího oprávněného 
a každého dalšího vlastníka pozemků p. p. č. 337/141, p. č. st. 1569, jehož součástí je stavba 
bez čp/če, jiná stavba, oba v k. ú. Heřmanice, obec Ostrava, na dobu časově neomezenou a 
bezúplatně 

  
3) doporučuje 
  

zastupitelstvu města rozhodnout 

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

parc. č. 3831/1 – vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené 
v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava, s: 

Povodí Odry, státní podnik 
se sídlem Varenská 49, Ostrava-Moravská Ostrava, PSČ 701 26 
IČO 70890021, 

za účelem zřízení, provozování a údržby vodovodního řadu DN 150 v uvedeném pozemku v 
rozsahu daném geometrickým plánem č. 2878-45/2011 ze dne 25.1.2012, 

na dobu neurčitou za jednorázovou náhradu ve výši 8 250,- Kč + 21% DPH 

  
4) doporučuje 
  

zastupitelstvu města rozhodnout 

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

p. p. č. 566/1 -  vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené, 
p. p. č.  566/2 -  ostatní plocha, jiná plocha, 
oba v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava, s: 
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Povodí Odry, státní podnik 
se sídlem Varenská 49, Ostrava-Moravská Ostrava, PSČ 701 26 
IČO 70890021, 

za účelem zřízení, provozování a údržby 
- kanalizace v uvedených pozemcích v rozsahu daném geometrickým plánem č. 820-253/2013 
ze dne 2.12.2013, 
- zpevnění břehu u výustního objektu v části pozemku p. p. č. 566/1 v k. ú. Nová Ves u 
Ostravy, obec Ostrava, v rozsahu daném geometrickým plánem č. 820-253/2013 ze dne 
2.12.2013 a body 1,2,3,5,1, 

na dobu neurčitou za jednorázovou náhradu ve výši 22.500,- Kč + 21% DPH 

  
5) ukládá 
  

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

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

 
RM_M 39 
Návrh na záměr města prodat části pozemků v k.ú. Radvanice a k.ú. 
Bartovice, obec Ostrava a návrh na záměr města neprodat část 
pozemku parc.č. 3222/2, k.ú. Radvanice, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 11040/RM1014/143 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1014 02978/14 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
rozhodnout o záměru města prodat část pozemku parc.č. 785/1, k.ú. Radvanice, obec Ostrava, 
svěřený městskému obvodu Radvanice a Bartovice, o výměře 900 m2 - dle návrhu 
geometrického plánu, který je přílohou č. 1/2 předloženého materiálu 

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

zastupitelstvu města 
rozhodnout, že město nemá záměr prodat část pozemku parc.č. 3222/2, k.ú. Radvanice, obec 
Ostrava, svěřený městskému obvodu Radvanice a Bartovice, o výměře cca 15 m2 - dle přílohy 
č. 2/1 předloženého materiálu 
 

  
3) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
rozhodnout o záměru města prodat část pozemku parc.č. 79/2, k.ú. Bartovice, obec Ostrava, 
svěřený městskému obvodu Radvanice a Bartovice, o výměře 44 m2 - dle přílohy č. 3/2 
předloženého materiálu 

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

  
4) ukládá 
  

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

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

 
RM_M 40 
Návrh nekoupit nemovité věci v k. ú. Krásné Pole, obec Ostrava (ul. 
Družební) 
  
Usnesení číslo: 11041/RM1014/143 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
rozhodnout nekoupit nemovité věci, a to: 

- pozemek parc. č. 226, jehož součástí je stavba rodinného domu č. p. 38  (objekt k bydlení) a 
stavba garáže (objekt bez č.p./č.e.), včetně dalších součástí a příslušenství, vše v k. ú. Krásné 
Pole, obec Ostrava, 

od p. xxxxxxxxa xxxxxxx, rok narození xxxx, bytem xxxxxxx xxxx/xx, xxx xx  xxxxxx  
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2) ukládá 
   

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

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

 
RM_M 42 
Návrh na poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu 
statutárního města Ostrava 
  
Usnesení číslo: 11042/RM1014/143 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
   

zastupitelstvu města 
poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu statutárního města Ostravy pobočnému 
spolku: 

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Ostrava-Michálkovice, 
se sídlem Radvanická 588/6, Michálkovice, 715 00 Ostrava, 
IČO: 751 09 387 

na úhradu kupní ceny ve výši 124.000,- Kč za pozemek p.p.č. 261/13 v k.ú. Michálkovice, 
obec Ostrava 

a uzavřít Smlouvu o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu statutárního města 
Ostravy, která je přílohou č. 2 předloženého materiálu. 

  
2) doporučuje 
   

zastupitelstvu města 
poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu statutárního města Ostravy pobočnému 
spolku: 

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Ostrava Heřmanice, 
se sídlem Ostrava-Heřmanice, Uhrova,  
IČO: 712 45 863 
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na úhradu kupní ceny ve výši 49.000,- Kč za pozemek p.č. st. 563 v k.ú. Heřmanice, obec 
Ostrava 

a uzavřít Smlouvu o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu statutárního města 
Ostravy, která je přílohou č. 3 předloženého materiálu. 

  
3) doporučuje 
   

zastupitelstvu města 
poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu statutárního města Ostravy pobočnému 
spolku: 

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Ostrava-Bartovice,  
se sídlem Březová 474/18, Bartovice, 717 00 Ostrava,  
IČO: 732 14 426 

na úhradu kupní ceny ve výši 617.000,- Kč za pozemek parc.č. 738/2, kupní ceny ve výši 
40.797,- Kč za pozemek parc.č. 738/3,  kupní ceny ve výši 42.203,- Kč za pozemek 
parc.č. 738/4 vše v k.ú. Bartovice, obec Ostrava (celkem 700.000,- Kč) 

a uzavřít Smlouvu o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu statutárního města 
Ostravy, která je přílohou č. 3 předloženého materiálu. 

  
4) doporučuje 
   

zastupitelstvu města 
poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu statutárního města Ostravy pobočnému 
spolku: 

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Ostrava-Radvanice, 
se sídlem Těšínská 1363/281B, Radvanice, 716 00 Ostrava, 
IČO: 720 73 098 

na úhradu kupní ceny ve výši 97.100,- Kč za pozemek parc.č. 2106/1, kupní ceny ve výši 
65.456,- Kč za pozemek parc.č. 2106/2, kupní ceny ve výši 47.644,- Kč za pozemek 
parc.č. 2106/3, kupní ceny ve výši 71.900,- Kč za pozemek parc.č. 2107, jehož součásti je 
stavba - budova bez čp/če - rod. dům vše v k.ú. Radvanice, obec Ostrava 
(celkem 282.100,- Kč) 

a uzavřít Smlouvu o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu statutárního města 
Ostravy, která je přílohou č. 5 předloženého materiálu. 
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5) ukládá 
   

primátora Ing. Jiřímu Hrabinovi 
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodu 1) - 4) tohoto usnesení 
 

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

rozpočtové opatření, kterým se: 

s n iž u j e: 
§ 3639, pol. 6130, ÚZ 8113, ORJ 137                          .............................. o 1.156 tis. Kč 

z v y š u j e: 
§ 3639, pol. 5229, ÚZ 8113, ORJ 137                          ............................... o 1.156 tis. Kč   

za podmínky, že zastupitelstvo města rozhodne o poskytnutí neinvestiční účelové dotace dle 
bodu 1) až 4) návrhu usnesení  

  
7) ukládá 
   

vedoucímu odboru financí a rozpočtu realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 6) 
návrhu usnesení 
 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 10.10.2014
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  

 
RM_M 44 
Návrh na záměr města pronajmout nemovitosti formou změny smlouvy 
(k.ú. Moravská Ostrava) 
  
Usnesení číslo: 11043/RM1014/143 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o záměru města nepronajmout nemovitosti, a to: 
- pozemk parc.č. 361 zast. plocha a nádvoří, jehož součástí je budova s č.p. 143 
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- pozemek parc.č. 362 zast. plocha a nádvoří, společný dvůr 
včetně oplocení v délce 83,90 m umístěného na pozemcích parc.č. 361 a parc.č. 362 
vše v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava,  

formou změny “Nájemní smlouvy” ev.č. 2789/2012/MJ ze dne 19.12.2012, uzavřené s 
právnickou osobou 
3E PROJEKT, a.s., se sídlem: Ostrava-Hrabůvka, Mjr. Nováka1490/14, PSČ: 700 30, 
IČO: 253 89 092, a to snížením nájemného:   
z původní výše “940.000,- Kč/rok (bez DPH), tj. za budovu ve výši 920.000,- Kč/rok, za 
pozemky ve výši 20.000,- Kč/rok” 
na novou výši “560.000,- Kč/rok (bez DPH), tj. za budovu ve výši 540.000,- Kč/rok, za 
pozemky ve výši 20.000,- Kč/rok” 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit   

  
 

RM_M 45 
Návrh na záměr výpůjčky a návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce věcí 
v k.ú. Slezská Ostrava a k.ú. Zábřeh na Odrou, vše obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 11044/RM1014/143 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o záměru města vypůjčit věci nemovité, a to pozemky parc. č.  354/19 ostatní plocha, jiná 
plocha a 354/41 ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Zábřeh - Hulváky včetně: 

  - SO 01 Sociální zařízení MHD pozemku 354/41 
  - SO 01.1 Přípojka splaškové kanalizace – sociální zařízení MHD na pozemku parc. č. 354/19 
a parc.č. 1131/3 
  - SO 01.2 Přípojka vodovodu – sociální zařízení MHD parc.č. 354/19 a parc. č.  354/41 
  - IO   19 Oplocení měnírny, k.ú. Mariánské hory, parc.č. 248/3, 248/5  
a dále 
objekty v k.ú. Mariánské Hory 
  - SO 03 Měnírna MHD na pozemku parc. č. 248/3 
  - SO 03.1 Přípojka splaškové kanalizace – měnírna  MHD na pozemcích parc. č. 248/3, 
248/5, 248/1, 743/1 
  - SO 03.2 Přípojka vodovodu – měnírna MHD na pozemcích parc.č. 248/3, 248/1, 743/1   
  - SO 03.3 Přípojka NN na pozemcích parc.č. 248/3,248/5   
  - SO 03.4 Hromosvod na pozemku parc.č. 248/3   
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2) rozhodla 
  

na straně půjčitele o uzavření smlouvy o výpůjčce nemovitých věci, a to pozemku parc. č.  78 
ostatní plocha, manipulační plocha a parc.č. 79/1 ostatní plocha, manipulační plocha v k.ú. 
Slezská Ostrava, obec Ostrava včetně: 

 - SO 07.1 Tramvajových nástupišť (2ks), na pozemcích parc. č.  78 ostatní plocha, 
manipulační plocha, parc.č. 79/1 ostatní plocha, manipulační plocha a ve staničení: 0,700 –
0,800, Tramvajová nástupiště jsou o délce 67m a šířce 4m a výšce nástupní hrany 0,24m nad 
TK. Součásti tramvajových nástupišť jsou mimo jiné nástupní plochy vč. obrubníků, 
přístupové chodníky šíře 4m. 

  - SO 07.2 Přejezdu přes tramvajovou trať na pozemku parc. č. 5670 a ve staničení: 0,784. 
Přejezd přes tramvajovou trať má šířku 8m  (volná šíře komunikace 4m, volná šíře chodníku 
4m), šířka přejezdové konstrukce: 8,4m (sedm celopryžových panelů) a délka 8,15m. Součásti 
tramvajového přejezdu je dopravní značení (výstražné kříže umístěné 4m od osy krajní koleje). 
se společností 

Dopravní podnik Ostrava a. s. 
se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Poděbradova 494/2, PSČ: 702 00 
IČ:    61974757 

na dobu neurčitou, za účelem provozování tramvajové dráhy na základě platného úředního 
povolení k provozování dráhy tramvajové, vydaného vypůjčiteli 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
3) rozhodla 
  

na straně půjčitele o uzavření smlouvy o výpůjčce nemovitých věci, a to pozemku parc. č. 
612/18 ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava včetně: 

 - SO 105 - Tramvajové zastávky Kpt. Vajdy, na uvedeném pozemku parc.č. 612/18, 2ks 
tramvajové nástupiště zastávky Kpt. Vajdy jsou o délce: 65,8 m, šířce: 3 m a výšce nástupní 
hrany  0,2m nad TK (CSB-HK obrubníky). Každé tramvajové nástupiště je tvořeno zámkovou 
dlažbou tl. 80 mm, signálním pásem šířky 0,8m z reliéfní zámkové dlažby, bezpečnostním 
pásem šířky 0,54 m (obrubník + červená dlažba), šesti modulovým přístřeškem o výšce 2,7m a 
délce 8,2m, 2 ks  odpadkových košů a zábradlím zastávky o výšce 1,1m z profilu 60x60x3mm 
a délce levé 70,63m, pravé 52,17m a chodeckým koridorem ze živice šířky 3m 
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se společností 

Dopravní podnik Ostrava a. s. 
se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Poděbradova 494/2, PSČ: 702 00 
IČ:    61974757 

na dobu neurčitou, za účelem provozování tramvajové dráhy na základě platného úředního 
povolení k provozování dráhy tramvajové, vydaného vypůjčiteli 

dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 46 
Návrh na záměr města nevypůjčit části nemovitosti v k.ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 11045/RM1014/143 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
   

že nemá záměr vypůjčit část pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy parc.č. 3550/3, 
ost. plocha - ost. komunikace v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, a to část o výměře 60 m2 
a část o výměře 227 m2 (ul. Nádražní), dle zákresu ve snímcích, které jsou přílohou č. 1 
předloženého materiálu  
 

  
 

RM_M 47 
Návrh darovat pozemek parc.č. 775/4, k.ú. Kunčice nad Ostravicí, obec 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 11046/RM1014/143 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1014 02980/14 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
rozhodnout darovat pozemek parc.č. 775/4, k.ú. Kunčice nad Ostravicí, obec Ostrava, svěřený 
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městskému obvodu Slezská Ostrava 

Moravskoslezskému kraji, IČO 708 90 692, se sídlem ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava, 
zastoupený Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, 
IČO 000 95 711, se sídlem Úprkova 1, 702 23 Ostrava 

a uzavřít darovací 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 48 
Návrh uzavřít smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k 
nemovitým věcem - k.ú. Hrušov, k.ú. Slezská Ostrava a k.ú. Muglinov, 
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 11047/RM1014/143 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1014 02982/14 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města rozhodnout: 

- uzavřít “Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem č. 
UZSVM/O/13606/2014-HMSU” - dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, jejímž předmětem 
je bezúplatný převod nemovitých věcí v k.ú. Hrušov, obec Ostrava, a to pozemku parc.č. 751/2 
a parc.č. 751/3 

- uzavřít “Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci a o zřízení 
věcného práva č. UZSVM/O/14134/2014-HMSO” - dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, 
jejímž předmětem je bezúplatný převodu nemovitých věcí v k.ú. Slezská Ostrava, obec 
Ostrava, a to pozemku parc.č. 5261 a parc.č. 5276 
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- uzavřít “Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. 
UZSVM/O/14135/2014-HMSU” - dle přílohy č. 4 předloženého materiálu, jejímž předmětem 
je bezúplatný převod nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, a to pozemku parc.č. 
3983/1 

- uzavřít “Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem a o zřízení 
věcného práva č. UZSVM/O/14133/2014-HMSU” - dle přílohy č. 5 předloženého materiálu, 
jejímž předmětem je bezúplatný převodu nemovitých věcí v k.ú. Muglinov, obec Ostrava, a to 
pozemku p.p.č. 414/17 a p.p.č. 414/32 

vše od vlastníka Česká republika, příslušnost hospodařit s majetkem státu Úřad pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, IČO 69797111, sídlo Rašínovo nábřeží 42, 128 00 
Praha 2 

O bezúplatném nabytí nemovitých věcí rozhodlo zastupitelstvo města dne 21.5.2014 
usnesením č. 2478/ZM1014/32 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

vyhradit si rozhodnutí označit pozemek parc.č. 3983/1, k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava a 
pozemky p.p.č. 414/17 a p.p.č. 414/32, oba k.ú. Muglinov, obec Ostrava jakožto majetek 
svěřený městskému obvodu Slezská Ostrava dle ust. čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné 
vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, za podmínky, 
že statutární město Ostrava nabude tyto pozemky do svého vlastnictví 

  
3) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

označit pozemek parc.č. 3983/1, k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava a pozemky p.p.č. 414/17 a 
p.p.č. 414/32, oba k.ú. Muglinov, obec Ostrava jakožto majetek svěřený městskému obvodu 
Slezská Ostrava dle ust. čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut 
města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, za podmínky, že statutární město Ostrava 
nabude tyto pozemky do svého vlastnictví 
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4) ukládá 
   

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

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

 
RM_M 49 
Návrh na svěření nemovitostí městskému obvodu Puskovec a 
městskému obvodu Ostrava-Jih 
  
Usnesení číslo: 11048/RM1014/143 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1014 02985/14 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
vyhradit si rozhodnutí označit níže uvedený majetek, jakožto majetek svěřený níže uvedeným 
městským obvodům   dle ust. čl.  9 odst. 1 písm. b) OZV č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve 
znění pozdějších změn a doplňků, a to: 

a) 

městskému obvodu Pustkovec 

část pozemku parc. č. 3982/1 o výměře 205 m2 nově označen dle GP č. 2788-31/2014 jako 
pozemek parc. č. 3982/4 - ostatní plocha, zeleň v pořizovací ceně 135 955,-Kč 

v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava 

b) 

městskému obvodu Ostrava-Jih 

pozemek p.p.č. 241/8 - ostatní plocha, zeleň v pořizovací ceně 97 600,-Kč v k.ú. Hrabůvka, 
obec Ostrava 
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2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
označit majetek uvedený v bodě 1) tohoto usnesení, jakožto majetek svěřený městskému 
obvodu Pustkovec a městskému obvodu Ostrava-Jih  dle ust. čl. 9 odst. 1 písm. b) OZV č. 
14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků 

  
3) ukládá 
  

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

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

 
RM_M 62 
Návrh vložit majetek statutárního města Ostravy do základního kapitálu 
Dopravního podniku Ostrava a.s. 
  
Usnesení číslo: 11049/RM1014/143 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1014 02928/14 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

vložit níže uvedený majetek statutárního města Ostravy do základního kapitálu společnosti 
Dopravní podnik Ostrava a.s., se sídlem Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 
Ostrava, IČO 619 74 757 formou nepeněžitého vkladu, a to: 

pozemek parc. č. 1140/9 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, jehož součástí je budovu bez 
čp./če - doprava v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava,  

trolejové vedení Františkov I. etapa na pozemcích parc. č. 5596/14 – ostatní plocha, ostatní 
komunikace a parc. č. 5597 – ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Slezská Ostrava, obec 
Ostrava, 

čerpací stanice, DPO, a. s. na pozemku parc. č. 2422/1 – zastavěná plocha a nádvoří,  společný 
dvůr  v  k. ú. Martinov  ve  Slezsku, obec Ostrava 
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vlečka do ÚD Martinov trať na pozemcích parc. č. 2425/1 – ostatní plocha, dobývací prostor, 
parc. č. 2425/21 – ostatní plocha, dobývací prostor parc. č. 2425/28 – ostatní plocha, dobývací 
prostor, parc. č. 2425/29 – ostatní plocha, dobývací prostor, parc. č. 2425/30 – ostatní plocha, 
dobývací prostor, parc. č. 2426/3 – ostatní plocha, dobývací prostor, parc. č. 2426/5 – ostatní 
plocha, dobývací prostor a parc. č. 4431/18 – ostatní plocha, dráha v k. ú. Martinov ve Slezsku, 
obec Ostrava, 

tramvajová trať 1. máje na pozemcích parc. č. 3623/1 – ostatní plocha, silnice a parc. č. 3636/3 
– ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava a na pozemcích 
parc. č. 999 – ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 1000 – ostatní plocha, ostatní 
komunikace, parc. č. 1237/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 1244/1 – ostatní 
plocha, ostatní komunikace, parc. č. 1245/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace a parc. č. 
1246 – ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, 

kolejové křižovatky (v úseku Průmyslová – Ruská) na pozemku parc. č. 1245/1 – ostatní 
plocha, ostatní komunikace v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava   

trolejové vedení 1. máje na pozemku parc. č. 3623/1 – ostatní plocha, silnice v k. ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava a na pozemcích parc. č. 972/5 – zastavěná plocha a nádvoří, společný 
dvůr, parc. č. 973/38 – ostatní plocha, manipulační plocha, parc. č. 999 – ostatní plocha, ostatní 
komunikace, parc. č. 1000 – ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 1237/1 – ostatní 
plocha, ostatní komunikace, parc. č. 1244/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 
1245/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace a parc. č. 1246 – ostatní plocha, ostatní 
komunikace v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava. 

nástupní ostrůvky tramvajové (Mírové nám.) na pozemku parc. č. 1237/1 – ostatní plocha, 
ostatní komunikace v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava  

tramvajová trať 1. máje – Mírové náměstí – Mariánské náměstí na pozemcích p. p. č. 751/10 –
ostatní plocha, dráha, p. p. č. 751/12 – ostatní plocha, silnice, p. p. č. 756/12 – ostatní plocha, 
ostatní komunikace, p. p. č. 756/19 – ostatní plocha, dráha, p. p. č. 790/1 – ostatní plocha, 
ostatní komunikace, p. p. č. 790/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace a p. p. č. 1103 – ostatní 
plocha, silnice v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava,  

ostrůvky pro tram. dopr. 28. října (Mariánské nám.) na pozemku p. p. č. 751/10 – ostatní 
plocha, dráha v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava,  

tramvajové ostrůvky na Ruské před Arénou na pozemku p. p. č. 455/73 – ostatní plocha, 
ostatní komunikace, p. p. č. 455/170 – ostatní plocha, ostatní komunikace, p. p. č. 455/171 –
ostatní plocha, dráha, p. p. č. 455/172 – ostatní plocha, dráha, p. p. č. 455/175 – ostatní plocha, 
dráha, p. p. č. 736/3 – ostatní plocha, zeleň, p. p. č. 3002 – ostatní plocha, silnice v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou, obec Ostrava,   
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trakční stožáry Sokolská (ul. Sokolská od křižovatek Sokolské s třídou 28. října a ulicí 30. 
dubna) na pozemku parc. č. 941/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 3506/1 –
ostatní plocha, ostatní komunikace a parc. č. 3515/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace v k. 
ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava,  

dešťová kanalizace odvod. tram. trati, HM Interspar na pozemku parc. č. 110/98 – ostatní 
plocha, zeleň v k. ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava,                                                              

pozemek parc.č. 4134/12, zastavěna plocha a nádvoří  v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava.   

nově označený pozemek  parc.č. 4155/10 o výměře 3.374 m2 a   
nově označený pozemek parc.č. 4155/9 o výměře 38 m2,                      
oba pozemky vzniknou oddělením z pozemku parc.č. 4155/3 v k.ú. Slezská Ostrava, obec 
Ostrava, dle geometrického plánu č. 3691-72/2014 ze dne 15.5.2014 
          
      
pozemek parc.č. 4168/4   v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, 
pozemek parc.č. 4168/15 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava,        
pozemek parc.č. 4168/16  v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava,  
pozemek parc.č. 4168/17 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava,          
pozemek parc.č. 4168/27 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, 
pozemek parc.č. 4168/28 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, 
pozemek parc.č. 4168/29 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, 
pozemek parc.č. 4168/30 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava,         
pozemek parc.č. 4168/31 v k.ú. Slezeská Ostrava, obec Ostrava,  
pozemek parc.č. 4168/32 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, 
pozemek parc.č. 4168/33 v k.ú.Slezská Ostrava, obec Ostrava, 
pozemek parc.č. 4168/34 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava,          
pozemek parc.č. 4168/35 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, 

nově označený pozemek parc.č. 4168/38 o výměře 5 893 m2, který vznikne oddělením z 
pozemku parc.č. 4168/1 v k.ú.´Slezská Ostrava, obec Ostrava, dle geometrického plánu č. 
3691-72/2014 ze dne 15.5.2014, 
         
nově označený pozemek parc.č. 4168/40 o výměře 7.123 m2 a    
nově označený pozemek parc.č. 4168/41 o výměře 5.123 m2, 
oba pozemky vzniknou oddělením z pozemku parc.č. 4168/2 v k.ú. Slezská Ostrava, obec 
Ostrava, dle geometrického plánu č. 3691-72/2014 ze dne 15.5.2014. 

Nepeněžitý vklad je oceněn znaleckými posudky celkovou částkou 49.116.850,- Kč. 
Výše ocenění jednotlivých nemovitých věcí je uvedeno v důvodové zprávě tohoto materiálu    
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2) ukládá 
   

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

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

 
RM_M 63 
Návrh směnit nemovitosti v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 
(lokalita Nová Karolina) a návrh na uzavření budoucí smlouvy o zřízení 
služebnosti k pozemkům uvedeným ve smlouvě o budoucí smlouvě 
směnné 
  
Usnesení číslo: 11050/RM1014/143 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1014 02929/14 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
rozhodnout směnit nemovité věci v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, a to části pozemků 
oddělené geometrickým plánem zhotoveným Ing. Richardem Šotem, č. plánu 4494-174/2013, 
ověřeným Ing. Richardem Šotem dne 15. srpna 2013, pod č. 2083/2013 (dále jen Geometrický 
plán):  
   
pozemek parc. č. 3463/42 (o výměře 122 m2), oddělený z původního pozemku parc. č. 3463/3 
na základě Geometrického plánu; 
pozemek parc. č. 3463/43 (o výměře 110 m2), oddělený z původního pozemku parc. č. 3463/3 
na základě Geometrického plánu; 
pozemek parc. č. 3380/30 (o výměře 45 m2), oddělený z původního pozemku parc. č. 3380/1 
na základě Geometrického plánu; 
pozemek parc. č. 3380/34 (o výměře 835 m2), oddělený z původního pozemku parc. č. 3380/1 
na základě Geometrického plánu;  
pozemek parc. č. 3457/46 (o výměře 1.550 m2), oddělený z původních pozemků parc. č. 
3380/1 a parc. č. 3457/1 na základě Geometrického plánu 
(ve vlastnictví statutárního města Ostrava) 

za  

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

a uzavřít Smlouvu o budoucí smlouvě směnné se společností Multi Veste Czech Republic 5, 
s.r.o., se sídlem Praha 1, Olivova 4/2096, PSČ 110 00, IČ 273 71 344, dle přílohy č. 3 
předloženého materiálu. 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout na straně oprávněného zřídit služebnost inženýrské sítě a uzavřít smlouvu o 
budoucí smlouvě o zřízení služebnosti dle přílohy č. 4  k částem pozemků oddělených 
geometrickým plánem č. 4494  - 174/2013 zhotoveným Ing. Richardem Šotem, ověřeným 
Ing. Richardem Šotem dne 15. srpna 2013, pod č. 2083/2013:   

parc.č. 3463/42 odděleného z původního pozemku parc.č. 3463/3, 
parc.č. 3463/43 odděleného z původního pozemku parc.č. 3463/3, 
parc.č. 3380/30 odděleného z původního pozemku parc.č. 3380/1,  
parc.č. 3457/46 odděleného z původních pozemků parc.č. 3380/1 a parc.č. 3457/1,  
parc.č. 3380/34 odděleného z původního pozemku parc.č. 3380/1 

vše v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, s budoucím vlastníkem: 

Multi Veste Czech Republic 5, s.r.o. 
se sídlem Praha 1, Olivova 4/2096, PSČ 110 00 
IČO 273 71 344 

za účelem stanovení podmínek pro uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě:  
- dešťové kanalizace DN 400,  
- jednotné kanalizace DN 300, 
- vodovodního řadu DN 200, 
- veřejného osvětlení, 
- výtlačného potrubí, 
- světelného signalizačního zařízení, 
- kabelu 600 V (stavební připravenost pro trolejbusovou trať vč. kabelu 600 V)  

vše uloženo ve výše uvedených pozemcích v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, a to  

na dobu časově neomezenou, za jednorázovou úplatu v celkové výši 1 000,- Kč + DPH v 
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zákonné výši za podmínky, že dojde k převodu vlastnického práva k výše uvedeným 
pozemkům na základě směnné smlouvy dle usnesení v bodě 1) předloženého materiálu  

  
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 
  

 
RM_M 64 
Návrh na záměr města prodat pozemky v k.ú. Moravská Ostrava, obec 
Ostrava (ul. Sládkova) 
  
Usnesení číslo: 11051/RM1014/143 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1014 02972/14 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

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

- část pozemku parc. č. 2356/5 o výměře 426 m2 
- část pozemku parc. č. 2356/69 o výměře 574 m2  
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu Moravská Ostrava a 
Přívoz 
v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

dle zákresu, který je přílohou č. 1/4 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 
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RM_M 65 
Návrh zcizit nemovité věci formou dražby dobrovolné (Vila na 
Zapadlém) 
  
Usnesení číslo: 11052/RM1014/143 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1014 02973/14 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

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

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

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

s tím, že výše nejnižšího podání k provedení elektronické dražby dobrovolné bude činit 
5,500.000,- Kč a výše minimálního příhozu bude činit 100.000,- Kč 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města schválit dražební vyhlášku dle přílohy č. 3 předloženého materiálu za 
podmínky, že zastupitelstvo města rozhodne zcizit nemovité věci formou dražby dobrovolné 
dle bodu 1) návrhu tohoto usnesení  

  
3) rozhodla 
   

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a o uzavření Smlouvy o provedení dražby 
dobrovolné při prodeji nemovitých věcí se společností BFT Management, a.s. V Olšinách 
16/82, 100 00 Praha 10 - Strašnice, IČO: 25619055, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu za 
podmínky, že zastupitelstvo města rozhodne zcizit nemovité věci formou dražby dobrovolné 
dle bodu 1) návrhu tohoto usnesení 
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4) ukládá 
  

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

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

 
RM_M 69 
Návrh na uzavření směnné smlouvy (Gravitační odvodnění Hrušova) 
  
Usnesení číslo: 11053/RM1014/143 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1014 02956/14 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
rozhodnout o uzavření směnné smlouvy  

s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, PSČ 140 00 Praha 4-Nusle, 
IČ: 659 93 390, za podmínek uvedených ve směnné smlouvě, která je přílohou č. 1 
předloženého materiálu a uzavřít směnnou smlouvu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a 
se zdůvodněním odchylky od ceny obvyklé uvedeným v důvodové zprávě předloženého 
materiálu  

  
2) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 08.10.2014
 vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 75 
Návrh na záměr města vypůjčit pozemky v k.ú. Mošnov, obec Mošnov 
  
Usnesení číslo: 11054/RM1014/143 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o záměru města vypůjčit pozemky v k.ú. Mošnov, obec Mošnov, a to: 

- pozemku parc. č. 1334/2, ostatní plocha, 
- pozemku parc. č. 1335/2, trvalý travní porost, 
- pozemku parc. č. 1338/2, trvalý travní porost, 
- pozemku parc. č. 1339/2, orná půda, 
- pozemku parc. č. 1340/27, ostatní plocha, 
- pozemku parc. č. 1356/2, trvalý travní porost, 
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  
 

RM_M 41 
Návrh koupit nemovité věci v k. ú. Krásné Pole, obec Ostrava (fotbalové 
hřiště TJ Sokol Krásné Pole) a návrh rozhodnout o poskytnutí návratné 
finanční výpomoci 
  
Usnesení číslo: 11055/RM1014/143 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1014 02922/14 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
rozhodnout koupit nemovitou věc do vlastnictví statutárního města Ostravy, a to:  
  
- pozemek parc. č. 1191/12 v k. ú. Krásné Pole, obec Ostrava  
ve vlastnictví xxxxxxx xxxxxx, rok narození xxxx, bytem xxxxxx xxx/xx, xxx xx, xxxxxx –
xxxxx xxxx  

za cenu obvyklou dle znaleckého posudku č. 07/14, ze dne 15.04.2014, znalce Ing. Václava 
Hrnčíře   ve výši 1.411.680,-Kč, 
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a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

za podmínky, že zastupitelstvo města schválí poskytnutí návratné finanční výpomoci 
městskému obvodu Krásné Pole, a to ve výši 50% uvedené kupní ceny 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
rozhodnout koupit nemovitou věc do vlastnictví statutárního města Ostravy, a to: 

- pozemek parc. č. 1191/1 v k. ú. Krásné Pole, obec Ostrava 

ve vlastnictví xxxxxxxx xxxxxxx, rok narození xxxx, bytem xxxxxxx xxx/xx, xxx xx, xxxxxx
xxxxxx xxxx, 

za cenu obvyklou dle znaleckého posudku č. 07/14, ze dne 15.04.2014, znalce Ing. Václava 
Hrnčíře ve výši 1.632.000,-Kč 

a uzavřít kupní smlouvu  dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

za podmínky, že zastupitelstvo města schválí poskytnutí návratné finanční výpomoci 
městskému obvodu Krásné Pole, a to ve výši 50% uvedené kupní ceny 

  
3) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
rozhodnout koupit nemovitou věc do vlastnictví statutárního města Ostravy, a to: 

- pozemek parc. č. 1191/10 v k. ú. Krásné Pole, obec Ostrava 

ve vlastnictví xxxxxxx xxxxxxx, rok narození xxxx, bytem xxxxxx xxx, xxx xxx, xxxxx -
xxxxx xxxx, 

za cenu obvyklou dle znaleckého posudku č. 07/14, ze dne 15.04.2014, znalce Ing. Václava 
Hrnčíře ve výši 1.071.680,-Kč 

a uzavřít kupní smlouvu  dle přílohy č. 7 předloženého materiálu 
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za podmínky, že zastupitelstvo města schválí poskytnutí návratné finanční výpomoci 
městskému obvodu Krásné Pole, a to ve výši 50% uvedené kupní ceny 

  
4) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
rozhodnout koupit nemovitou věc do vlastnictví statutárního města Ostravy, a to: 

- pozemek parc. č. 1191/13 v k. ú. Krásné Pole, obec Ostrava 

ve vlastnictví xxxxxx xxxxxxx, rok narození xxxx, bytem xxxxxxx xxx/xx, xxx xx, xxxxx -
xxxxx 

za cenu obvyklou dle znaleckého posudku č. 07/14, ze dne 15.04.2014, znalce Ing. Václava 
Hrnčíře ve výši 1.035.640,-Kč 

a uzavřít kupní smlouvu  dle přílohy č. 8 předloženého materiálu 

za podmínky, že zastupitelstvo města schválí poskytnutí návratné finanční výpomoci 
městskému obvodu Krásné Pole, a to ve výši 50% uvedené kupní ceny 

  
5) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

vyhradit si rozhodnutí označit nemovité věci uvedené v bodě 1) - 4) návrhu tohoto usnesení, 
jakožto majetek svěřený městskému obvodu Krásné Pole dle ust. čl. 9 odst. 2 písm. b) obecně 
závazné vyhlášky č. 14/2013 Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků za 
podmínky, že tyto statutární město Ostrava nabude do svého vlastnictví  

  
6) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

označit nemovité věci uvedené v bodě 1) - 4) návrhu tohoto usnesení, jakožto majetek svěřený 
městskému obvodu Krásné Pole dle ust. čl. 9 odst.2 písm. b) obecně závazné vyhlášky č. 
14/2013 Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků za podmínky, že tyto 
statutární město Ostrava nabude do svého vlastnictví 
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7) ukládá 
   

náměstkovi primátora Ing. Jiřímu Hrabinovi 
předložit návrh  dle bodu 1) - 6) tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 
 

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

zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí návratné finanční výpomoci pro městský obvod Krásné Pole ve výši       
2 576 tis. Kč, na výkupy pozemků, se splatností 2 roky, dle bodu 1) až 4) tohoto usnesení 

  
9) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření 

u MMO 

Zvyšuje investiční půjčené prostředky obcím 

§ 3412, pol. 6441, ORJ 120, ORG 18, ÚZ 8113 o ........................................2 576 tis. Kč 

Snižují se kapitálové výdaje 

§ 3639, pol. 6130, ORJ 137, ÚZ 8113 o .....................................................2 576 tis. Kč 

u MOb Krásné Pole 

Zvýší dlouhodobě přijaté půjčené prostředky na 

pol. 8123, ÚZ 8113 o ..............................................................................2 576 tis. Kč 
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Zvýší kapitálové výdaje na 

§ 3412, pol. 6130, ÚZ 8113 o ..................................................................2 576 tis. Kč 

  
10) ukládá 
   

náměstkovi primátora Ing. Tomáši Petříkovi 
předložit návrh dle bodu 8) až 9) tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 
 

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

 
RM_M 43 
Návrh na uzavření dodatku č. 4 ke kupní smlouvě ev.č. 1528/2008/MJ, ve 
znění dodatků č. 1-3 uzavřené mezi statutárním městem Ostrava a 
Komanditní společností Orio 
  
Usnesení číslo: 11056/RM1014/143 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1014 02914/14 
  
Rada města 
  
1) projednala 
  

žádost společnosti ORIO Morava a.s., se sídlem Ostrava, Dubina, Horní 288/67, PSČ 700 30, 
IČO: 276 64 589 o úpravu podmínek kupní smlouvy ev.č. 1528/2008/MJ ze dne 4.6.2008, ve 
znění dodatků č. 1 - 3, uzavřené mezi statutárním městem Ostrava a Komanditní společností
Orio 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu  

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
rozhodnout o uzavření  dodatku č. 4 ke kupní smlouvě ev.č. 1528/2008/MJ ze dne 4.6.2008, ve 
znění dodatku č. 1 ev.č. 1528D1/2009 ze dne 2.6.2009, dodatku č. 2 ev.č. 1528D2/2009/MJ ze 
dne 17.12.2009 a dodatku č. 3  ev.č. 1528D3/2012/MJ ze dne 8.11.2012  včetně Dohody o 
zániku věcného předkupního práva a smlouvy o zřízení věcného předkupního práva 
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mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 008 45 451 
a společností ORIO Morava a.s., se sídlem Ostrava, Dubina, Horní 288/67, PSČ 700 30, 
IČO: 276 64 589  

dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  
3) ukládá 
  

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

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

 
RM_VZ 13 
Zadání veřejné zakázky “Odstranění objektů Trnkovecká”, poř. č. 
197/2014 
  
Usnesení číslo: 11057/RM1014/143 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na odstranění objektů na ul. 
Trnkovecká č.p. 248 a 249 v Ostravě - Radvanicích s dodavatelem: 

Ing. Václav Trojovský - DEMOLICE 

sídlo: Hudební 4, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory 

IČO: 11548606 

za cenu nejvýše přípustnou 1 161 914,24 Kč bez DPH 
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RM_M 4 
Úprava závazného ukazatele 
  
Usnesení číslo: 11058/RM1014/143 

(zn.předkl.) 
07 

  
k materiálu č. BJ1014 02840/14 
  
Rada města 
  
1) rozhodla 
   

o navýšení příspěvku na provoz příspěvkové organizaci Zoologická zahrada Ostrava v 
souvislosti s pokrytím nutných nákladů vzniklých vzhledem k zajištění náhradního vstupu do 
ZOO od doby dokončení stavby do doby jejího předání do užívání v částce 587 tis.Kč 
 

  
2) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í  neinvestiční příspěvky zřízeným PO 
na § 3741, pol. 5331, ÚZ 2003, ORJ 190, org. 4270 o 587 tis.Kč 

s n i ž u j í  kapitálové výdaje 
na § 3741, pol. 6121, ORJ 230, org. 8150 o 587 tis.Kč 

 

  
3) ukládá 
   

vedoucímu odboru financí a rozpočtu realizovat schválené rozpočtové opatření 
 

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

náměstku primátora Ing. Tomáši Petříkovi  
předložit zastupitelstvu města ke schválení úpravu závazného ukazatele - zvýšení 
neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Zoologická zahrada Ostrava o 587 tis.Kč 
 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 08.10.2014
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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RM_M 5 
Úpravy rozpočtu r. 2014 
  
Usnesení číslo: 11059/RM1014/143 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

a) o poskytnutí investiční dotace městskému obvodu Poruba ve výši 5 500 tis.Kč na výkupy 
pozemků parc. č. 920/2, 920/3 a 920/4 v k.ú. Poruba, obec Ostrava z výdajů majetkového 
odboru 
b) o poskytnutí neinvestiční dotace městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ve výši
94 tis.Kč na sanaci vlhkého zdiva MŠ Repinova 19 z výdajů investičního odboru 
c) o poskytnutí neinvestiční dotace městskému obvodu Martinov ve výši 693 tis.Kč na opravu 
kanalizační vpustě umístěné v místní komunikaci ul. Na Svobodě a její napojení do současně 
opravovaného řadu dešťové kanalizace z výdajů investičního odboru 
d) o poskytnutí neinvestiční dotace městskému obvodu Pustkovec ve výši 60 tis.Kč na nutnou 
údržbu zeleně ve Vědeckotechnologickém parku Ostrava z rozpočtové rezervy města 
e) o změně účelu použití finančních prostředků v rámci účelových oprav místních komunikací 
po ukončených výběrových řízeních dle důvodové zprávy 

  
2) schvaluje 
  

rozpočtová opatření, kterými se 

z v y š u j í 

- nedaňové příjmy 
na § 3322, pol. 2229, ÚZ 38108224, ORJ 300, org. 9507 o 119 tis.Kč (B.4.) 
(C.5.) na ORJ 161, § 3419, pol. 2111, ÚZ 7112 o 181 tis.Kč 
                                               pol. 2112 o 56 tis.Kč 
                                 § 3315, pol. 2229, org. 4215 o 36 tis.Kč  

- ostatní investiční přijaté transfery ze SR 
na pol. 4216, ÚZ 53515837, ORJ 120, org. 8169 o 2 176 tis.Kč (B.1.) 
                        ÚZ 36117870, ORJ 120, org. 1016 o 488 tis.Kč (B.2.) 
                        ÚZ 36517871, ORJ 120, org. 1016 o 2 763 tis.Kč (B.2.)  

- investiční přijaté transfery ze státních fondů 
na pol. 4213, ÚZ 53190877, ORJ 120, org. 8169 o 128 tis.Kč (B.1.) 
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- běžné výdaje 
na § 3392, pol. 5137, ÚZ 8113, ORJ 230, org. 8164 o 174 tis.Kč (C.2.) 
na § 3111, pol. 5151, ORJ 136, org. 6318000000 o 6 tis.Kč (C.3.) 
(C.5.) na ORJ 161, § 3419, pol. 5175, ÚZ 7112 o 40 tis.Kč 
                                               pol. 5169, ÚZ 7112 o 243 tis.Kč 

- kapitálové výdaje 
(B.3.) na ORJ 230, § 2212, pol. 6121, org. 3076, ÚZ 38108224 o 2 100 tis.Kč 
                                                                                    ÚZ 38588505 o 11 900 tis.Kč 
na § 3392, pol. 6121, ÚZ 8113, ORJ 230, org. 8164 o 3 036 tis.Kč (C.2.) 

- neinvestiční transfery obcím 
(C.4.) na § 6399, pol. 5321, ÚZ 93, org. 2 o 94 tis.Kč 
                                                             org. 19 o 693 tis.Kč 
na § 6399, pol. 5321, ÚZ 93, org. 9 o 60 tis.Kč (E.1.) 

- investiční transfery obcím 
na § 6399, pol. 6341, ÚZ 8113, ORJ 120, org. 5 o 5 500 tis.Kč (C.1.) 

z v y š u j e 

- rozpočtová rezerva na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 2 304 tis.Kč (B.1.) 

- účelová rezerva na financování akcí EIB na § 6409, pol. 5901, ÚZ 8224, ORJ 120 o 3 251 
tis.Kč (B.2.)  
                                                                                                                                    o 119 tis.Kč 
(B.4.)  

s n i ž u j í 

- běžné výdaje 
na § 3111, pol. 5169, ORJ 300, org. 6318000000 o 6 tis.Kč (C.3.) 

- kapitálové výdaje 
na § 3639, pol. 6130, ÚZ 8113, ORJ 137 o 5 500 tis.Kč (C.1.) 
(B.3.) na ORJ 230, § 3741, pol. 6121, org. 8150, ÚZ 8224 o 1 766 tis.Kč 
                                                                                    ÚZ 38188501 o 675 tis.Kč 
                                                                                    ÚZ 38588505 o 5 556 tis.Kč 
                                               pol. 6122, org. 8150, ÚZ 38108224 o 38 tis.Kč 
                                                                                    ÚZ 38588505 o 295 tis.Kč 
na § 3639, pol. 6121, ÚZ 8113, ORJ 230, org. 8147 o 3 210 tis.Kč (C.2.) 
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na § 3741, pol. 6121, ORJ 230, org. 8150 o 787 tis.Kč (C.4.) 

- neinvestiční transfery 
na § 3419, pol. 5213, ÚZ 7112, ORJ 161 o 10 tis.Kč (C.5.) 

s n i ž u j e  

- účelová rezerva na financování akcí EIB 
na § 6409, pol. 5901, ÚZ 8224, ORJ 120 o 5 670 tis.Kč  (B.3.) 

- rozpočtová rezerva 
na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 60 tis.Kč (E.1.) 

Městský obvod Poruba (C.1.) 
- zvýší přijaté investiční transfery od obcí na pol. 4221, ÚZ 8113 o 5 500 tis.Kč 
- zvýší kapitálové výdaje na výkup pozemků parc.č. 920/2, 920/3, 920/4 v k.ú. Poruba 
  na § xxxx, pol. 6130, ÚZ 8113 o 5 500 tis.Kč 

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz (C.4.) 
- zvýší přijaté neinvestiční transfery od obcí na pol. 4121, ÚZ 93 o 94 tis.Kč 
- zvýší běžné výdaje na sanaci vlhkého zdiva MŠ Repinova 19 
  na § 3111, pol. 5171, ÚZ 93 o 94 tis.Kč 

Městský obvod Martinov (C.4.) 
- zvýší přijaté neinvestiční transfery od obcí na pol. 4121, ÚZ 93 o 693 tis.Kč 
- zvýší běžné výdaje na opravu kanalizační vpustě na ul. Na Svobodě 
  na § 2321, pol. 51xx, ÚZ 93 o 693 tis.Kč 

Městský obvod Pustkovec (E.1.) 
- zvýší přijaté neinvestiční transfery od obcí na pol. 4121, ÚZ 93 o 60 tis.Kč 
- zvýší běžné výdaje na nutnou údržbu zeleně ve VTP Ostrava 
  na § 3745, pol. 5xxx, ÚZ 93 o 60 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 
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RM_M 15 
Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a doplňuje obecně 
závazná vyhláška č. 13/2010 o místním poplatku za užívání veřejného 
prostranství, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 12/2011 
  
Usnesení číslo: 11060/RM1014/143 

(zn.předkl.) 
07 

  
k materiálu č. BJ1014 02882/14 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

vydat obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 
13/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění obecně závazné 
vyhlášky č. 12/2011 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) ukládá 
   

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

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

 
RM_M 57 
Dohoda o ukončení mandátní smlouvy a smlouvy o běžném účtu 
  
Usnesení číslo: 11061/RM1014/143 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
   

o  uzavření Dohody o ukončení mandátní smlouvy a smlouvy o běžném účtu s The Royal Bank 
of Scotland plc., společnost registrovaná ve Skotsku pod číslem 90312, se sídlem 36 St 
Andrew Square, Edinburgh EH2 2YB, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, 
podnikající na území České republiky prostřednictvím organizační složky The Royal Bank of 
Scotland plc, organizační složka, se sídlem na adrese Praha 1 – Nové Město, Jungmannova 
745/24, PSČ 111 21, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl 
A., vložka č. 75729, IČO 24315192, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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2) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se 

- s n i ž u j í 
běžné výdaje na ORJ 120 
na § 6310, pol. 5141, ORG 4504   o 491 tis. Kč 

- z v y š u j í 
běžné výdaje na ORJ 120 
na § 6310, pol. 5163                 o 491 tis. Kč 

  
3) ukládá 
   

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

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

 
RM_M 76 
Návrh na uzavření Dohody se společností SATUM CZECH s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 11062/RM1014/143 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
   

o uzavření Dohody mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, 
IČO: 00845451 a společností SATUM CZECH s.r.o., Porážková 1424/20, 702 00 Ostrava-
Moravská Ostrava, IČO: 25373951, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
 

  
2) schvaluje 
   

rozpočtové opatření, kterým se 
  
- s n i ž u j í 
běžné výdaje na ORJ 120 
na § 6320, pol. 5163                   o 300 tis. Kč 
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- z v y š u j í 
běžné výdaje na ORJ 120 
na § 6409, pol. 5363                   o 300 tis. Kč 
 

  
3) ukládá 
   

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

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

 
RM_VZ 7 
Odůvodnění nadlimitní (významné) veřejné zakázky „Systém 
sdružených nákupů statutárního města Ostrava“ a jmenování komise 
pro otevírání žádostí o účast ve veřejné zakázce, posouzení 
kvalifikačních požadavků a následná jednání se zájemci v soutěžním 
dialogu  
  
Usnesení číslo: 11063/RM1014/143 

(zn.předkl.) 
88 

  
k materiálu č. BJ1014 02968/14 
  
Rada města 
  
1) souhlasí 
   

s odůvodněním nadlimitní (významné) veřejné zakázky  “Systém sdruženého nákupu města 
Ostrava” dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
 

  
2) doporučuje 
   

zastupitelstvu města  
odsouhlasit odůvodnění nadlimitní (významné) veřejné zakázky “Systém sdružených nákupů 
statutárního města Ostrava” dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
 

  
3) ukládá 
  

náměstkovi primátora Ing. Tomáši Petříkovi 
předložit zastupitelstvu města ke schválení odůvodnění nadlimitní (významné) veřejné zakázky 
“Systém sdružených nákupů statutárního města Ostrava” dle bodu 2) tohoto usnesení 
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 Vyřizuje: Ing. Slavomír Bretz, T: 08.10.2014
 vedoucí odboru majetkových účastí a sdruženého nákupu 
  
4) schvaluje 
   

Kvalifikační dokumentaci k nadlimitní (významné) veřejné zakázce “Systém sdružených 
nákupů statutárního města Ostrava” dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 
 

  
6) rozhodla 
   

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

  
7) rozhodla 
   

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

  
 

RM_M 34 
Požadavek na rozpočet na rok 2015 
  
Usnesení číslo: 11064/RM1014/143 

(zn.předkl.) 
33 

  
Rada města 
  
1) ukládá 
  

vedoucímu odboru dopravy 
zapracovat do návrhu rozpočtu na rok 2015 poskytnutí finančního daru občanskému sdružení 
PERSPEKTIVA se sídlem: Moravská 2/964, 700 30 Ostrava - Vítkovice, IČO: 70631913 ve 
výši 50 tis. Kč  na nákup věcných darů nejúspěšnějším studentům dle důvodové zprávy a 
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přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 Vyřizuje: Ing. Břetislav Glumbík, T: 17.12.2014
 vedoucí odboru dopravy 
  

 
RM_M 58 
Rozšíření integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje 
ODIS na Frýdecko-Místecku 
  
Usnesení číslo: 11065/RM1014/143 

(zn.předkl.) 
45 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s rozšířením Integrovaného dopravního systému ODIS na Frýdecko - Místecku se zapojením 
linek zajišťujících dopravní obsluhu na území statutárního města Ostrava 

  
 

RM_M 59 
Zavedení spojení Brušperska s terminálem Svinov linkou 374 
  
Usnesení číslo: 11066/RM1014/143 

(zn.předkl.) 
45 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
   

se zavedením linky 374 zajištující dopravní spojení Brušperska a městských obvodů 
Proskovice a Polanka n. Odrou s terminálem Svinov mosty dolní zastávka 
 

  
 

RM_M 21 
Vyjádření k umístění zastávek na území statutárního města Ostrava 
  
Usnesení číslo: 11067/RM1014/143 

(zn.předkl.) 
09 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s umístěním zastávek uvedených v žádosti o udělení licence k provozování vnitrostátní veřejné 
linkové dopravy na lince 820151 Zlín - Vsetín - Valašské Meziříčí - Nový Jičín - Ostrava 
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2) žádá 
   

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, aby v licenci byly použity názvy zastávek stanovené 
odborem dopravy Magistrátu města Ostravy 
 

  
3) ukládá 
  

vedoucímu odboru dopravy 

vydat vyjádření k umístění zastávek uvedených v žádosti o udělení licence k provozování 
vnitrostátní veřejné linkové dopravy na lince 820151 Zlín - Vsetín - Valašské Meziříčí - Nový 
Jičín - Ostrava (dle přílohy č. 2 předloženého materiálu) 

  
 Vyřizuje: Ing. Břetislav Glumbík, T: 03.10.2014
 vedoucí odboru dopravy 
  

 
RM_VZ 1 
Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o 
dílo na zpracování investičního záměru “Přestupní uzel Ostrava-
Hulváky, II. etapa, tramvajové zastávky” 
  
Usnesení číslo: 11068/RM1014/143 

(zn.předkl.) 
09 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
   

o zadání zakázky  malého rozsahu a o uzavření smlouvy o dílo na zpracování investičního 
záměru “Přestupní uzel Ostrava-Hulváky, II. etapa, tramvajové zastávky” mezi statutárním 
městem Ostrava a UDI MORAVA s.r.o. se sídlem Havlíčkovo nábřeží  38/2728, 702 00 
Ostrava-Moravská Ostrava, IČO 25893076, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, za cenu 
nejvýše přípustnou 146 410 ,-Kč včetně DPH 
 

  
 

RM_M 17 
Návrh na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného movitého majetku 
statutárního města Ostravy, předaného k hospodaření právnické osobě 
Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, 
příspěvková organizace, Hladnovská 751/119, 712 00 Ostrava-Muglinov, 
IČ 70631808 
  
Usnesení číslo: 11069/RM1014/143 

(zn.předkl.) 
41 
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Rada města 
  
1) souhlasí 
   

s návrhem na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného movitého majetku statutárního města 
Ostravy, předaného k hospodaření právnické osobě Čtyřlístek - centrum pro osoby se 
zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace, se sídlem Hladnovská 751/119, 
712 00 Ostrava-Muglinov, IČ 70631808 v celkové pořizovací ceně 572 878,40 Kč dle přílohy 
č. 1 předloženého materiálu 
 

  
2) jmenuje 
  

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

předsedkyně : Ing. Lucie Blahutová - vedoucí ekonomického útvaru 

členové :        Vratislav Prokop - vedoucí provozně technického útvaru 

                     Pavel Slaný - technický pracovník 

                     Bc. Vanda Štefková - účetní 

                     Radmila Glosová - majetkový odbor MMO 

  
3) ukládá 
   

předsedkyni likvidační komise 
vyhotovit zápis o provedení likvidace dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
 

  
 Vyřizuje: Ing. Lucie Blahutová, T: 31.10.2014
 vedoucí ekonomického útvaru 
  

 
RM_M 23 
Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Ing. Martina Štěpánka, Ph.D., 
náměstka primátora, do Maroka (Marrákeš) ve dnech 11.-15.09.2014 
  
Usnesení číslo: 11070/RM1014/143 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 10787/RM1014/139 
  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

Strana 84/106 

Rada města 
  
1) projednala 
  

zprávu ze zahraniční pracovní cesty Ing. Martina Štěpánka, Ph.D., náměstka primátora, do 
Maroka (Marrákeš) ve dnech 11.-15.09.2014 

  
 

RM_M 66 
Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční 
účelové dotace a na poskytnutí investiční účelové dotace společnosti 
VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., na dofinancování investičních akcí Sjednocení 
řídicích systémů haly ČEZ ARÉNA a Výtahy na ochozy a úpravy 
skyboxů haly ČEZ ARÉNA 
  
Usnesení číslo: 11071/RM1014/143 

(zn.předkl.) 
45 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
rozhodnout o rozšíření účelu neinvestiční účelové dotace ke krytí provozních a osobních 
nákladů  obchodní společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., se sídlem Ruská 3077/135, 700 30 
Ostrava-Zábřeh, IČO 25911368 o technické zhodnocení Technologie chlazení ledu a o změně 
části neinvestiční dotace ve výši 4 970 000,- Kč na investiční 

  
2) doporučuje 
   

zastupitelstvu města 
rozhodnout o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z 
rozpočtu statutárního města Ostravy evid.  č. 3301/2013/SVŠ   s 
obchodní společností VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., se sídlem Ruská 3077/135, 700 30 Ostrava-
Zábřeh, IČO 25911368  dle bodu 1) tohoto usnesení a přílohy č. 3 předloženého materiálu 
 

  
3) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
schválit rozpočtové opatření, kterým se 
snižují neinvestiční transfery 
na § 3412, pol. 5213, ORG 4261, ORJ 161 o 4 970 tis. Kč 
zvyšují investiční transfery 
na § 3412, pol. 6313, ORG 4261, ORJ 161 o 4 970 tis. Kč 
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4) doporučuje 
   

zastupitelstvu města 
rozhodnout o poskytnutí investiční účelové dotace obchodní společnosti VÍTKOVICE 
ARÉNA, a.s., se sídlem Ruská 3077/135, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 25911368 ve 
výši 5 000 000,- Kč na dofinancování investičních akcí “Sjednocení řídicích systémů haly ČEZ 
ARÉNA” a “Výtahy na ochozy a úpravy skyboxů haly ČEZ ARÉNA” 
 

  
5) doporučuje 
   

zastupitelstvu města 
rozhodnout o uzavření smlouvy o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu statutárního 
města Ostravy obchodní společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., se sídlem Ruská 3077/135, 
Ostrava-Zábřeh, IČO 25911368 dle bodu 4) tohoto usnesení a přílohy č. 5 předloženého 
materiálu 
 

  
6) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
schválit rozpočtové opatření, kterým se 
snižují běžné výdaje 
na § 3745, pol. 5169, ORG 68000000, ÚZ 3637, ORJ 300 o  5 000 tis. Kč 
zvyšují investiční transfery 
na § 3412, pol. 6313, ORG 4261, ORJ 161 o 5 000 tis. Kč 

  
7) ukládá 
   

náměstkovi primátora Ing. Martinovi Štěpánkovi, Ph.D. 
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí a schválení návrhy dle bodů 1) až 6) tohoto 
usnesení 
 

  
 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 08.10.2014
 vedoucí odboru sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit 
  

 
RM_M 67 
Žádost společnosti Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o., 
o zvýšení neinvestiční účelové dotace k částečnému krytí provozních a 
osobních nákladů roku 2014 (provozní dotace) za účelem zajištění 
provozu sportovního areálu U Cementárny 
  
Usnesení číslo: 11072/RM1014/143 

(zn.předkl.) 
45 
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Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
rozhodnout o zvýšení neinvestiční účelové dotace k částečnému krytí provozních a osobních 
nákladů roku 2014  (provozní dotace) společnosti Sportovní a rekreační zařízení města 
Ostravy, s.r.o., se sídlem Čkalovova 6144/20, PSČ 708 00, Ostrava-Poruba, IČO 25385691, o 
455 000,- Kč za účelem zajištění provozu sportovního areálu U Cementárny  

  
2) doporučuje 
   

zastupitelstvu města 
rozhodnout o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě  č. 3300/2013/SVŠ o poskytnutí neinvestiční 
účelové dotace se společností Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o., dle bodu 1) 
tohoto usnesení a přílohy č. 3 předloženého materiálu 
 

  
3) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
schválit rozpočtové opatření, kterým se 
snižuje rozpočtová rezerva 
na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 455 tis. Kč 
zvyšují neinvestiční transfery 
na § 3412, pol. 5213, ORG 4262, ORJ 161 o 455 tis. Kč 

  
4) ukládá 
   

náměstkovi primátora Ing. Martinovi Štěpánkovi, Ph.D. 
předložit zastupitelstvu města na jeho jednání dne 08.10.2014 návrhy dle bodů 1) až 3) tohoto 
usnesení 
 

  
 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 08.10.2014
 vedoucí odboru sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit 
  

 
RM_M 19 
Návrh na poskytnutí finančních prostředků školským příspěvkovým 
organizacím 
  
Usnesení číslo: 11073/RM1014/143 

(zn.předkl.) 
42 

  
k materiálu č. BJ1014 02970/14 
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Rada města 
  
1) doporučuje 
   

zastupitelstvu města 
 
a) rozhodnout o poskytnutí účelové dotace organizaci Středisko volného času, Ostrava -
Zábřeh, příspěvková organizace, IČ: 75080516, se sídlem Gurťjevova 8/1823, Ostrava -
Zábřeh, ve výši 540 tis. Kč na rekonstrukci sociálního zařízení v budově střediska na ul. 
Gurťjevova 8/1823 v Ostravě-Zábřehu - 3. etapa 
b) rozhodnout o poskytnutí účelové dotace organizaci Dům dětí a mládeže, Ostrava - Poruba, 
příspěvková organizace, IČ: 75080541, se sídlem M. Majerové 23/1722, Ostrava - Poruba, ve 
výši 1.390 tis. Kč na rekonstrukci umělého osvětlení v tělocvičně střediska Ostrava - Plesná, 
pořízení služebního automobilu a výměnu plynových kotlů v kotelně střediska Ostrava - Plesná 
 

  
2) doporučuje 
   

zastupitelstvu města 
 
a) rozhodnout o uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města 
Ostrava s příjemcem dle bodu 1a) tohoto usnesení a přílohy č. 3 předloženého materiálu 
b) rozhodnout o uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města 
Ostrava s příjemcem dle bodu 1b) tohoto usnesení a přílohy č. 4 předloženého materiálu 
 

  
3) doporučuje 
   

zastupitelstvu města 
schválit rozpočtové opatření, kterým se 
- zvyšují 
neinvestiční příspěvky 
na § 3149, pol. 5331, ORG 83, ÚZ 2003, ORJ 140, o 524 tis. Kč 
investiční transfery 
na § 3149, pol. 6351, ORG 82, ORJ 140,                o 540 tis. Kč 
na § 3149, pol. 6351, ORG 83, ORJ 140,                o 866 tis. Kč 
- zvyšují 
nedaňové příjmy 
na § 3149, pol. 2229, ORG 82, ORJ 140,                o 67 tis. Kč 
na § 3299, pol. 2229, ORJ 140,                                o 3 tis. Kč 
na § 3421, pol. 2229, ORJ 161,                                o 9 tis. Kč 
- snižují 
běžné výdaje 
na § 3211, pol. 5169, ORJ 140,                                o 10 tis. Kč 
na § 3412, pol. 5169, ORJ 161,                                o 41 tis. Kč 
neinvestiční transfery 
na § 3291, pol. 5339, ORJ 140,                                 o 1 tis. Kč 
na § 3419, pol. 5213, ÚZ 2003, ORJ 161,                 o 1 tis. Kč  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

Strana 88/106 

na § 4357, pol. 5223, ÚZ 7314, ORJ 180,                 o 63 tis. Kč  
ostatní neinvestiční výdaje 
na § 3299, pol. 5901, ÚZ 7110, ORJ 140,                 o 118 tis. Kč 
na § 4349, pol. 5909, ÚZ 7602, ORJ 180,                 o 500 tis. Kč 
na § 4349, pol. 5909, ÚZ 7603, ORJ 180,                 o 120 tis. Kč 
na § 4349, pol. 5909, ÚZ 7606, ORJ 180,                 o 593 tis. Kč 
na § 4357, pol. 5909, ÚZ 7314, ORJ 180,                 o 404 tis. Kč 
 

  
4) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
schválit úpravu závazných ukazatelů: 
Středisko volného času, Ostrava - Zábřeh, p.o. 
- zvýšení investiční dotace                                       o 540 tis. Kč 
Dům dětí a mládeže, Ostrava - Poruba, p.o.               
- zvýšení investiční dotace                                       o 866 tis. Kč 
- zvýšení neinvestičního příspěvku                            o 524 tis. Kč 

  
5) ukládá 
  

náměstkovi primátora Ing. Martinu Štěpánkovi, Ph.D. 
předložit návrh dle bodu 1) až 4) tohoto usnesení ke schválení zastupitelstvu města 

  
 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 08.10.2014
 vedoucí odboru sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit 
  

 
RM_M 13 
Žádost organizace CENTROM, občanské sdružení o poskytnutí 
mimořádné neinvestiční účelové dotace 
  
Usnesení číslo: 11074/RM1014/143 

(zn.předkl.) 
86 

  
k materiálu č. BJ1014 02963/14 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
rozhodnout: 
 
- o poskytnutí mimořádné neinvestiční účelové dotace ve výši 200 tis. Kč na zabezpečení 
projektu “CENTROM, o.s.- bydlení s doprovodným sociálním programem”, ve výši 50 tis. Kč 
na zabezpečení projektu “Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Vítkovice” a ve výši 50 tis. 
Kč na zabezpečení projektu “Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Radvanice”  
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- o uzavření smluv s právnickou osobou CENTROM, občanské sdružení, Sirotčí 765/45a, 
70300 Ostrava-Vítkovice, IČO 69610371, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se: 

- z v y š u j í 
nedaňové příjmy v ORJ 180 
na § 4351, pol. 2229                    o      300 tis. Kč 

- z v y š u j í 
neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím v ORJ 180 
     § 4375, pol. 5222, ÚZ 7301   o      100 tis. Kč 
     § 4379, pol. 5222, ÚZ 7301   o      200 tis. Kč 

  
3) ukládá 
  

náměstkovi primátora Ing. Martinu Štěpánkovi, Ph.D. 
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodu 1) a ke schválení bod 2) tohoto 
usnesení 

  
 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 08.10.2014
 vedoucí odboru sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit 
  

 
RM_M 14 
Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám o poskytnutí neinvestičních 
účelových dotací ev. č. 0196/2014/SVŠ s organizací Spirála o.p.s. a ev. 
č. 3308/2013/SVŠ s organizací Asociace TRIGON, o.p.s. 
  
Usnesení číslo: 11075/RM1014/143 

(zn.předkl.) 
86 

  
k materiálu č. BJ1014 02959/14 
k usnesení č. 2131/ZM1014/29 
k usnesení č. 2428/ZM1014/31 
k usnesení č. 9250/RM1014/120 
k usnesení č. 2344/ZM1014/30 
  
Rada města 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

Strana 90/106 

 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření dodatků ke smlouvám o poskytnutí neinvestiční účelové dotace 

- ev. č. 0196/2014/SVŠ, uzavřené s organizací Spirála o.p.s., Antonína Poledníka 1/2, 700 30 
Ostrava-Jih, IČO 29451736, se změnou záměru projektu a s tím související změnou podmínek 
použití dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

- ev. č. 3308/2013/SVŠ, uzavřené s organizací Asociace TRIGON, o.p.s., Skautská 1045, 
708 00 Ostrava-Poruba, IČO 27027686, s rozšířením účelu použití dotace a zrušením limitu 
pro účetní služby dle přílohy č. 7 předloženého materiálu 

  
2) ukládá 
   

náměstkovi primátora Ing. Martinu Štěpánkovi, Ph.D. 
předložit zastupitelstvu města ke schválení návrh na uzavření dodatků dle bodu 1) tohoto 
usnesení a přílohy č. 3 a č. 7 předloženého materiálu 
 

  
 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 08.10.2014
 vedoucí odboru sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit 
  

 
RM_M 25 
Žádost Spolku přátel smysluplného využití volného času o poskytnutí 
mimořádné dotace pro zajištění závodní činnosti sportovního oddílu 
BOX Ostrava 
  
Usnesení číslo: 11076/RM1014/143 

(zn.předkl.) 
86 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí účelové neinvestiční dotace Spolku přátel smysluplného využití 
volného času, z. s. se sídlem: Josefa Brabce 2906/15, Moravská Ostrava, 702 00 
Ostrava, IČ: 03335089 ve výši 20 tis. Kč pro zajištění závodní činnosti sportovního oddílu 
BOX Ostrava a o uzavření smlouvy mezi statutárním městem Ostrava a výše uvedeným 
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subjektem dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
schválit rozpočtové opatření, kterým se 

-   z v y š u j í 

nedaňové příjmy 
na § 3421, pol. 2229, ORJ 161                                      o 20 tis. Kč 

-   z v y š u j í 

neinvestiční transfery 
na § 3421, pol. 5222, ORJ 161                                       o 20 tis. Kč 

  
3) ukládá 
  

náměstkovi primátora Ing. Martinu Štěpánkovi, Ph.D. 
předložit návrh dle bodů 1) - 2) tohoto usnesení k rozhodnutí a ke schválení zastupitelstvu 
města na jeho jednání dne 8.10.2014 

  
 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 08.10.2014
 vedoucí odboru sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit 
  

 
RM_M 32 
Návrh dodatků ke smlouvám o poskytnutí neinvestičních účelových 
dotací uzavřených se Společností pro podporu lidí s mentálním 
postižením v ČR, o.s., Okresní organizace Ostrava 
  
Usnesení číslo: 11077/RM1014/143 

(zn.předkl.) 
86 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření dodatků ke smlouvám o poskytnutí neinvestičních účelových 
dotací uzavřených se Společností pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, o.s., Okresní 
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organizace Ostrava, se sídlem Ludvíka Podéště 1874/4, 708 00 Ostrava, IČO 63025221 dle 
příloh č. 1, 2 a 3 

  
2) ukládá 
   

náměstkovi primátora Ing. Martinu Štěpánkovi, PhD. 
předložit zastupitelstvu města ke schválení návrh dle bodu 1) tohoto usnesení 
 

  
 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 08.10.2014
 vedoucí odboru sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit 
  

 
RM_M 73 
Návrh dodatků ke smlouvám o poskytnutí účelových dotací uzavřených 
s FC Baník Ostrava, a.s. 
  
Usnesení číslo: 11078/RM1014/143 

(zn.předkl.) 
86 

  
k materiálu č. BJ1014 02904/14 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o rozšíření účelů použití finančních prostředků u smluv o poskytnutí účelových 
dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy uzavřených s FC Baník Ostrava, a.s., 
IČO: 64610128, se sídlem Bukovanského 4/1028, 710 00 Ostrava, ev. č. smluv 
0693/2014/SVŠ, 1321/2014/SVŠ dle důvodové zprávy 

  
2) doporučuje 
   

zastupitelstvu města 
rozhodnout u zavření dodatků ke smlouvám o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu 
statutárního města Ostravy, ev. č. smluv 0693/2014/SVŠ, 1321/2014/SVŠ, dle bodu 1) tohoto 
usnesení a přílohy č. 3 předloženého materiálu 
 

  
3) ukládá 
   

náměstkovi primátora Ing. Martinu Štěpánkovi, Ph.D. 
předložit návrh dle bodu 1) a 2) tohoto usnesení k rozhodnutí zastupitelstvu města 
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 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 08.10.2014
 vedoucí odboru sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit 
  

 
RM_M 74 
Žádost sportovního klubu DHC Sokol Poruba s.r.o. o poskytnutí 
mimořádné dotace na účast v evropských pohárech - CHALLENGE CUP 
2014/2015 a mezinárodních soutěžích 
  
Usnesení číslo: 11079/RM1014/143 

(zn.předkl.) 
86 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
rozhodnout o poskytnutí účelové neinvestiční dotace DHC Sokol Poruba s.r.o. se sídlem 
Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava - Přívoz, IČ: 28633636 ve výši 2 mil. Kč na účast v 
evropských pohárech - CHALLENGE CUP 2014/2015 a mezinárodních soutěžích a o 
uzavření smlouvy mezi statutárním městem Ostravou a výše uvedeným subjektem dle přílohy 
č. 2 předloženého materiálu 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
schválit rozpočtové opatření, kterým se 

snižuje rozpočtová rezerva 

na  § 6409, pol. 5901, ORJ 120   o 1 500 tis. Kč 

snižují se běžné výdaje ORJ 300 

na § 3745 pol. 5169 ORG 56, ÚZ 3637 o 500 tis.  

zvyšují neinvestiční transfery 

na § 3419, pol. 5213, ORJ 161    o 1 500 tis. Kč 

na § 3419, pol. 5213, ÚZ 3637     o   500 tis. Kč 
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3) ukládá 
  

náměstkovi primátora Ing. Martinu Štěpánkovi, Ph.D. 
předložit návrh dle bodů 1) - 2) tohoto usnesení k rozhodnutí a ke schválení zastupitelstvu 
města na jeho jednání dne 8.10. 2014 

  
 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 08.10.2014
 vedoucí odboru sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit 
  

 
RM_M 7 
Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do vlastnictví Dětského 
centra Domeček, příspěvková organizace 
  
Usnesení číslo: 11080/RM1014/143 

(zn.předkl.) 
40 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

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

  
2) ukládá 
  

náměstkyni primátora Ing. Simoně Piperkové 
 vystavit za zřizovatele předchozí souhlas zřizovatele s nabytím darů dle bodu 1) tohoto 
usnesení 

  
 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 15.10.2014
 vedoucí odboru kultury a zdravotnictví 
  

 
RM_M 8 
Návrh na udělení souhlasu s přebytečností a prodejem movitého 
majetku statutárního města Ostravy, svěřeného k hospodaření 
Dětskému centru Domeček, příspěvkové organizaci 
  
Usnesení číslo: 11081/RM1014/143 

(zn.předkl.) 
40 

  
Rada města 
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1) souhlasí 
   

s přebytečností a prodejem movitého majetku statutárního města Ostravy - osobního vozidla 
SEAT Altea 1,9 TDi 5PBXEX0SGAC, výrobní číslo VSSZZZ5PZ8R073622, inventarizační 
číslo 2577, v pořizovací ceně 506.922,- Kč, se kterým hospodaří Dětské centrum Domeček, 
příspěvková organizace, se sídlem Jedličkova 5, 700 44  Ostrava - Zábřeh 
 

  
2) rozhodla 
   

o uzavření kupní smlouvy mezi statutárním městem Ostrava a kupujícím, panem
MUDr. Zdeňkem Novotným, soukromou osobou, bytem Okrajová 52, 748 01  Hlučín, dle 
přílohy č. 2 předloženého materiálu 
 

  
3) zmocňuje 
   

ředitele Dětského centra Domeček, příspěvková organizace, k podpisu kupní smlouvy na 
prodej přebytečného movitého majetku dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 
 

  
 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 31.10.2014
 vedoucí odboru kultury a zdravotnictví 
  
4) souhlasí 
   

s tím, že výnos z prodeje majetku uvedeného v bodě 1) bude příjmem Dětského centra 
Domeček, příspěvkové organizace a že tento výnos bude zapojen do investičního fondu této 
příspěvkové organizace 
 

  
 

RM_M 9 
Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do vlastnictví Městské 
nemocnice Ostrava, příspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 11082/RM1014/143 

(zn.předkl.) 
40 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
   

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

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

  
 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 15.10.2014
 vedoucí odboru kultury a zdravotnictví 
  

 
RM_M 51 
Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí investiční dotace Městské 
nemocnici Ostrava na částečnou úhradu nákladů na zpracování 
projektové dokumentace na Centrum chirurgických oborů a operačních 
sálů 
  
Usnesení číslo: 11083/RM1014/143 

(zn.předkl.) 
40 

  
k materiálu č. BJ1014 02869/14 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
   

zastupitelstvu města 
rozhodnout o uzavření smlouvy o poskytnutí investiční dotace ve výši 1.000 tis. Kč Městské 
nemocnici Ostrava, příspěvková organizace, se sídlem Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava, 
IČO 00635162, na částečnou úhradu nákladů na zpracování projektové dokumentace na 
Centrum chirurgických oborů a operačních sálů dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 
 

  
2) ukládá 
  

náměstkyni primátora Ing. Simoně Piperkové 
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodu 1) tohoto usnesení  

  
 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 08.10.2014
 vedoucí odboru kultury a zdravotnictví 
  

 
RM_M 52 
Návrh na poskytnutí neinvestičního příspěvku Městské nemocnici 
Ostrava na konferenci III. podzimní setkání gynekologů 
  
Usnesení číslo: 11084/RM1014/143 

(zn.předkl.) 
40 

  
k materiálu č. BJ1014 02987/14 
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Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku ve výši 29 tis. Kč Městské nemocnici 
Ostrava, příspěvková organizace, se sídlem Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava, 
IČO 00635162, na konferenci III. podzimní setkání gynekologů 

  
2) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se 

- zvyšuje neinvestiční příspěvek PO 

  na § 3522, pol. 5331, ORJ 170, org. 4241 ..... o 29 tis. Kč 

- snižují běžné výdaje  

  na § 3599, pol. 5492, ORJ 170 ..................... o 29 tis. Kč 

  
3) ukládá 
  

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

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

zastupitelstvu města 
schválit úpravu závazného ukazatele - zvýšení neinvestičního příspěvku Městské nemocnici 
Ostrava, příspěvková organizace, o 29 tis. Kč 
 

  
5) ukládá 
   

náměstkyni primátora Ing. Simoně Piperkové 
předložit zastupitelstvu města ke schválení návrh dle bodu 4) tohoto usnesení 
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 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 08.10.2014
 vedoucí odboru kultury a zdravotnictví 
  

 
RM_M 53 
Žádost o navýšení neinvestičního příspěvku na provoz Lidové 
konzervatoři a Múzické škole, p.o. 
  
Usnesení číslo: 11085/RM1014/143 

(zn.předkl.) 
42 

  
k materiálu č. BJ1014 02987/14 
  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o navýšení neinvestičního příspěvku na provoz na rok 2014 o 200 tis. Kč  Lidové konzervatoři 
a Múzické škole, příspěvkové organizaci, se sídlem Wattova 430/5, 702 00 Ostrava – Přívoz, 
IČO: 00850021, dle důvodové zprávy  

  
2) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se 

- z v y š u j í 
neinvestiční transfery na ORJ 160 
na § 3319, pol. 5331, org. 4254     o 200 tis. Kč 

- z v y š u j í 
nedaňové příjmy na ORJ 160 
na § 3319, pol. 2229, org. 4254     o   82 tis. Kč 
na § 3392, pol. 2229, org. 4258     o 118 tis. Kč 

  
3) ukládá 
   

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

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

vedoucí odboru kultury a zdravotnictví 
zapracovat do návrhu rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2015 navýšení neinvestičního 
příspěvku na provoz o 801 tis. Kč Lidové konzervatoři a Múzické škole, příspěvkové 
organizaci, se sídlem Wattova 430/5, 702 00 Ostrava – Přívoz, IČO: 00850021 

  
 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 31.12.2014
 vedoucí odboru kultury a zdravotnictví 
  
5) doporučuje 
   

zastupitelstvu města 
schválit úpravu závazného ukazatele - zvýšení neinvestičního příspěvku na rok 2014 Lidové 
konzervatoři a Múzické škole, příspěvkové organizaci, se sídlem Wattova 430/5, 702 00 
Ostrava – Přívoz, IČO: 00850021,  o 200 tis. Kč 
 

  
6) ukládá 
   

náměstkyni primátora Ing. Simoně Piperkové 
předložit zastupitelstvu města ke schválení bod 5) tohoto usnesení na jeho zasedání dne 
08.10.2014 
 

  
 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 08.10.2014
 vedoucí odboru kultury a zdravotnictví 
  

 
RM_M 50 
Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace Mezinárodní 
federaci asociací studentů medicíny (IFMSA) - IFMSA České republiky 
  
Usnesení číslo: 11086/RM1014/143 

(zn.předkl.) 
87 

  
k materiálu č. BJ1014 02872/14 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
   

zastupitelstvu města 
rozhodnout o poskytnutí účelové dotace ve výši 40 tis. Kč Mezinárodní federaci asociací 

studentů medicíny (IFMSA) - IFMSA České republiky, Senovážné náměstí 977/24, 116 47 
Praha 1, IČO 00676462, na uspořádání valné hromady 
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2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace dle bodu 1) tohoto usnesení 
a přílohy č. 2 předloženého materiálu  

  
3) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se: 

- sníží výdaje na ORJ 170, § 3599, pol. 5492   ............... o 40 tis. Kč 

- zvýší výdaje na ORJ 170, § 3599, pol. 5229  ................ o 40 tis. Kč  

  
4) ukládá 
  

náměstkyni primátora Ing. Simoně Piperkové 

předložit zastupitelstvu města 

- k rozhodnutí návrhy dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení 

- ke schválení návrh dle bodu 3) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 08.10.2014
 vedoucí odboru kultury a zdravotnictví 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

Strana 101/106 

RM_M 72 
Žádost o poskytnutí neinvestiční účelové dotace v oblasti kultury 
příspěvkové organizace Národní divadlo moravskoslezské a spolku 
Ševčík - Moravský folklórní soubor 
  
Usnesení číslo: 11087/RM1014/143 

(zn.předkl.) 
60 

  
k usnesení č. 0798/ZM1014/14 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí neinvestiční účelové dotace v oblasti kultury z rozpočtu statutárního 
města Ostravy v roce 2014 žadatelům: 

- příspěvkové organizaci Národní divadlo moravskoslezské, se sídlem ul. Čs. legií č. 148/14, 
701 04 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO: 00100528, na úhradu nákladů spojených s realizací 
projektu “Opera Národního divadla moravskoslezského v Mahenově divadle Brno - Leoš 
Janáček: Výlety páně Broučkovy” ve výši 80 tis. Kč 

- spolku Ševčík - Moravský folklórní soubor, se sídlem Nám. SNP 1, Dům kultury Akord, 
700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO: 69610568, na úhradu nákladů spojených s ”Prezentací regionu 
na folklórním festivalu na Taiwanu” ve výši 80 tis. Kč 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a důvodové zprávy 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

- z v y š u j í 
neinvestiční transfery na ORJ 160 
na § 3311, pol. 5222                                             o   80 tis. Kč 
na § 3311, pol. 5331, ÚZ 2003, org. 4234           o   80 tis. Kč 

- s n i ž u j í 
běžné výdaje na ORJ 160 
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na § 4349, pol. 5169, ÚZ 7109                            o  146 tis. Kč 

- z v y š u j í 
nedaňové příjmy na ORJ 160 
na § 3392, pol. 2229, org. 4258                          o    14 tis. Kč 

  
3) doporučuje 
   

zastupitelstvu města 
rozhodnout o uzavření smluv o poskytnutí neinvestiční účelové dotace mezi statutárním 
městem Ostrava a žadateli neinvestiční účelové dotace dle bodu 1) tohoto usnesení a přílohy            
č. 2 předloženého materiálu 
 

  
4) ukládá 
   

náměstkyni primátora Ing. Simoně Piperkové 
předložit návrh dle bodů 1) - 3) tohoto usnesení na zasedání zastupitelstva města dne 
08.10.2014 ke schválení a rozhodnutí 
 

  
 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 08.10.2014
 vedoucí odboru kultury a zdravotnictví 
  

 
RM_M 1 
Vyřazení neaktuálních publikací vydaných Archivem města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 11088/RM1014/143 

(zn.předkl.) 
26 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o vyřazení publikací vydaných Archivem města Ostravy v rozsahu a způsobem dle 
předloženého materiálu  

  
2) jmenuje 
  

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

předseda: Mgr. Jozef Šerka - Archiv města Ostravy 
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členové: Pavla Kališová - Archiv města Ostravy  
              Markéta Pawláková - Archiv města Ostravy 

  
 

RM_M 33 
Smlouva o zajištění odborné stáže studentů univerzity 
  
Usnesení číslo: 11089/RM1014/143 

(zn.předkl.) 
36 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
   

o uzavření smlouvy o zajištění odborné stáže studentů univerzity mezi statutárním městem 
Ostrava a Vysokou školou báňskou - Technickou univerzitou Ostrava, Hornicko-geologickou 
fakultou, se sídlem 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava-Poruba, IČ 61989100, dle přílohy č. 
1 předloženého materiálu 
 

  
 

RM_VZ 12 
Veřejná zakázka “Kanalizace Michálkovice”, poř. č. 99/2014 
  
Usnesení číslo: 11090/RM1014/143 

(zn.předkl.) 
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k usnesení č. 10005/RM1014/132 
k usnesení č. 10276/RM1014/135 
k usnesení č. 2615/ZM1014/33 
k usnesení č. 10516/RM1014/137 
  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek o pořadí nabídek dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu a o výběru nejvhodnější nabídky na realizaci stavby “Kanalizace 
Michálkovice” v rozsahu dle předloženého návrhu a za podmínky rozhodnutí zastupitelstva 
města o uzavření smlouvy dle bodu 2) tohoto usnesení s uchazečem, který předložil svou 
nabídku pod poř. č. 14: 

KR OSTRAVA a.s. 
se sídlem: Slívova 1946/7, Slezská Ostrava, 710 00  Ostrava 
IČO: 25890981 
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za cenu nejvýše přípustnou 38.141.665,07 Kč bez DPH 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
rozhodnout o uzavření Smlouvy o dílo na zhotovení stavby “Kanalizace Michálkovice” v 
rozsahu dle přílohy č. 3 předloženého návrhu s uchazečem uvedeným v bodě 1) 
tohoto usnesení 
 

  
3) ukládá 
   

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

  
 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, T: 08.10.2014
 vedoucí odboru legislativního a právního 
  

 
• Tisková oprava - 
Tisková oprava bodu 3) a 4) usnesení rady města č. 10637/RM1014/138 
ze dne 26. 08. 2014 
 

(zn.předkl.) 
31 

  
Rada města 
  
1) Chybné znění: 
  

3) doporučuje 

zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu životního prostředí města 
Ostravy ve výši 187.150 Kč spolku Český svaz ochránců přírody ZO Nový Jičín, IČO: 
47657901, se sídlem 74101 Nový Jičín, Palackého 1986/74 na “opravy a údržbu objektů v 
areálu záchranné stanice” v Bartošovicích dle přílohy č. 2 předloženého materiálu  

  
2) Správné znění: 
  

3) doporučuje 

zastupitelstvu města 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

Strana 105/106 

rozhodnout o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu životního prostředí města 
Ostravy ve výši 187.150 Kč spolku ZO ČSOP NOVÝ JIČÍN 70/02, IČO: 47657901, se sídlem 
742 54  Bartošovice 146 na “opravy a údržbu objektů v areálu záchranné stanice” v 
Bartošovicích dle přílohy č. 2 předloženého materiálu  

  
3) Chybné znění: 
  

4) doporučuje 

zastupitelstvu města 

rozhodnout na straně statutárního města Ostravy o uzavření smlouvy o poskytnutí účelové 
neinvestiční dotace z Fondu životního prostředí města Ostravy se spolkem Český svaz 
ochránců přírody ZO Nový Jičín, IČO: 47657901, se sídlem 74101 Nový Jičín, Palackého 
1986/74 dle bodu 3) tohoto usnesení a přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  
4) Správné znění: 
  

4) doporučuje 

zastupitelstvu města 

rozhodnout na straně statutárního města Ostravy o uzavření smlouvy o poskytnutí účelové 
neinvestiční dotace z Fondu životního prostředí města Ostravy se spolkem ZO ČSOP NOVÝ 
JIČÍN 70/02, IČO: 47657901, se sídlem 742 54  Bartošovice 146 dle bodu 3) tohoto usnesení a 
přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  
 

• Tisková oprava - 
Tisková oprava bodu 1) usn. č. 10924/RM1014/141 - rozpočtové opatření 
 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 
  
1) Chybné znění: 
  

RM schvaluje rozpočtová opatření, kterými se 

s n i ž u j e 
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- účelová rezerva 
na § 3636, pol. 5169, ÚZ 3636, ORJ 300 o 2 500 tis.Kč 

 

  
2) Správné znění: 
  

RM schvaluje rozpočtová opatření, kterými se 

s n i ž u j e 

- účelová rezerva 
na § 3636, pol. 5901, ÚZ 3636, ORJ 300 o 2 500 tis.Kč 

  
 

  
 
 


