Statutární město Ostrava
rada města

Usnesení

Usnesení
124. schůze rady města
konané dne 10.04.2018

čís. 08877/RM1418/124-08937/RM1418/124

______________________________
Ing. Tomáš Macura, MBA
primátor

______________________________
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D.
náměstek primátora

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené
podobě.

Strana 1/51

Statutární město Ostrava
rada města

Usnesení

Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 10.04.2018
Číslo usnesení

Materiál

08877/RM1418/124

RM_M 0

08878/RM1418/124
08879/RM1418/124

08880/RM1418/124

08881/RM1418/124

08882/RM1418/124

08883/RM1418/124

08884/RM1418/124

08885/RM1418/124

08886/RM1418/124

08887/RM1418/124

08888/RM1418/124

08889/RM1418/124

Název

Schválení programu 124. schůze rady města
konané dne 10.04.2018
RM_VH 1 Výkon působnosti valné hromady v obchodní
společnosti AKORD & POKLAD, s.r.o.
RM_M 8
Podání
žádosti
o
dotaci
z
rozpočtu
Moravskoslezského kraje na projekt Ozdravné
pobyty žáků porubských základních škol
ve školním roce 2018/2019
RM_M 36 Návrh
na
podání
žádosti
o
dotaci
a spolufinancování projektu “Energetické úspory
- MŠO, Blahoslavova”
RM_M 46 Zahájení přípravy a podání žádosti o poskytnutí
dotace z Integrovaného regionálního operačního
programu (IROP), výzva č. 80, pro projekt
„Rekonstrukce domů sociálního bydlení na ulici
Knüpferova 1456/3 a 1455/4, Ostrava-Hulváky“
RM_M 47 Zahájení přípravy a podání žádosti o poskytnutí
dotace z Integrovaného regionálního operačního
programu (IROP), výzva č. 78, pro projekt
„Snížení energetické náročnost náročnosti budov
na ulici Fráni Šrámka 16, 18, 20, 22, 24 a 26,
Ostrava-Mariánské Hory“
RM_MZP 1 Návrh na poskytnutí odměny za rok 2017
ředitelce Firemní školky města Ostravy,
příspěvkové organizace
RM_M 11 Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty
doc. Ing. Ivety Vozňákové, Ph.D., náměstkyně
primátora, do USA (Pittsburgh) ve dnech
29.05.-02.06.2018
RM_M 39 Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty
JUDr. Lukáše Semeráka, člena rady města,
do Rakouska (Vídeň) ve dnech 19.-20.04.2018
RM_M 44 Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty
Ing. Zbyňka Pražáka, Ph.D., náměstka primátora,
do Rakouska (Vídeň) dne 13.04.2018
RM_M 9
Informace o vyřízení dotazů, připomínek
a podnětů členů zastupitelstva města vznesených
na 33. zasedání zastupitelstva města dne 7.3.2018
RM_M 34 Prominutí smluvní pokuty z titulu Pachtovní
smlouvy vůči spolku LODĚNICE POD
HRADEM, z.s.
RM_M 35 Informace o poskytnutých veřejných podporách
a o probíhajících programech veřejné podpory -

zn.předkl.

35
45
50

50

50

50

35
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01

01

28

28

28
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08890/RM1418/124

RM_M 40

08891/RM1418/124

RM_M 42

08892/RM1418/124

RM_M 33

08893/RM1418/124

RM_M 45

08894/RM1418/124

RM_M 18

08895/RM1418/124

RM_M 26

08896/RM1418/124

RM_M 29

08897/RM1418/124

RM_M 30

08898/RM1418/124

RM_M 2

08899/RM1418/124

RM_M 4

08900/RM1418/124

RM_M 12

08901/RM1418/124

RM_M 13

08902/RM1418/124

RM_M 14

08903/RM1418/124

RM_M 15

Usnesení

rok 2017
Návrh na změnu ve složení komise pro dopravu
rady města
Anonymní podání na působení předsedy dozorčí
rady společnosti EKOVA ELECTRIC a.s.
adresované primátorovi a členům zastupitelstva
města
Návrh na sestavení odborné komise pro
vyhodnocení soutěže základních škol „Efektivní
škola 2018“ v rámci doprovodné kampaně
s názvem „Nebuď Lama“
Uzavření Smlouvy o převodu práv a povinností
z rozhodnutí o povolení umístění pevné překážky
na veřejně přístupné účelové komunikaci
a rozhodnutí o povolení umístění pevné překážky
na
místní
komunikaci
na
umístění
„BIKESHARINGOVÝCH STANIC“
Návrh na poskytnutí mimořádné účelové dotace
v oblasti rodinná politika z rozpočtu statutárního
města Ostravy
Návrh na poskytnutí transferů městským
obvodům a příspěvků za účelem zabezpečení
prevence kriminality
Udělení předchozího souhlasu s nabytím daru
do
vlastnictví
Janáčkovy
filharmonie
Ostrava, p.o.
Návrh na udělení souhlasu s prodejem přebytečné
movité věci svěřené k hospodaření právnické
osobě Divadlo loutek Ostrava, příspěvková
organizace
Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Ing. Zbyňka
Pražáka, Ph.D., náměstka primátora, do Polska
(Katowice) dne 23.03.2018
Předchozí souhlas rady města k prodeji
nemovitých věcí svěřených městskému obvodu
Ostrava - Jih a městskému obvodu Poruba
Návrh nekoupit nemovité věci v k.ú. Stará Bělá,
obec Ostrava
Návrh na záměr města vypůjčit prostory v budově
v k.ú. Zábřeh - VŽ, obec Ostrava
Předchozí souhlas rady města s uzavřením
nájemních
smluv
k
částem
pozemků
v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava pro Městský
obvod Vítkovice
Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě
o zřízení služebností k pozemku ve vlastnictví
statutárního města Ostravy pro DIAMO, státní
podnik, GEOSAN GROUP a.s. a Energie -

28
28

38
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08904/RM1418/124

RM_M 16

08905/RM1418/124

RM_M 17

08906/RM1418/124

RM_M 19

08907/RM1418/124

RM_M 20

08908/RM1418/124

RM_M 21

08909/RM1418/124

RM_M 22

08910/RM1418/124

RM_M 31

08911/RM1418/124

RM_M 32

08912/RM1418/124

RM_M 38

08913/RM1418/124

RM_M 43

08914/RM1418/124

RM_M 48

Usnesení

stavební a báňská a.s. a návrh na uzavření
nájemní smlouvy se společností DRILLING
TRADE, s.r.o.
Návrh na uzavření kupní smlouvy v rámci
“Revitalizace knihovny na ulici Podroužkova”
v k. ú. Poruba - sever, obec Ostrava
Souhlas vlastníka s umístěním pevných překážek,
omezením přístupu na veřejně přístupnou
účelovou komunikaci a změnou dopravního
značení ul. Žofínská v k. ú. Moravská Ostrava,
obec Ostrava
Návrh na uzavření Dodatku č. 29 ke smlouvě
o výpůjčce mezi statutárním městem Ostrava
a Českou republikou - Hasičský záchranný sbor
Moravskoslezského kraje
Návrh na zřízení služebnosti a uzavření smlouvy
o zřízení služebnosti k pozemkům ve vlastnictví
statutárního města Ostravy pro DIAMO, státní
podnik, GEOSAN GROUP a.s. a Energie stavební a báňská a.s.
Návrh na uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě
o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a návrh
na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
Návrh na zřízení věcného břemene a návrh
na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
k pozemku ve vlastnictví statutárního města
Ostravy v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava,
pro společnost Veolia Energie ČR, a.s.
Návrh na záměr města pronajmout části pozemku
v k. ú. Heřmanice, obec Ostrava, návrh na záměr
neprodat části pozemku v k. ú. Heřmanice, obec
Ostrava
Návrh na záměr města pronajmout části pozemků
v k. ú. Nová Ves u Ostravy a v k. ú. Heřmanice,
obec Ostrava
Návrh
na
uzavření
darovací
smlouvy
k nemovitým věcem v k.ú. Moravská Ostrava,
obec Ostrava (lokalita Na Karolině, Havlíčkovo
nábřeží, Smetanovo náměstí, Černá louka), návrh
na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti
inženýrské
sítě
k
nemovitým
věcem
v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava
Návrh na uzavření dohody o provedení
záchranného archeologického výzkumu pozemku
v k.ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava
s Ostravským muzeem, p.o.
Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce a návrh
na záměr města vypůjčit část pozemku
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08915/RM1418/124

08916/RM1418/124
08917/RM1418/124
08918/RM1418/124

08919/RM1418/124
08920/RM1418/124

08921/RM1418/124
08922/RM1418/124
08923/RM1418/124

08924/RM1418/124
08925/RM1418/124
08926/RM1418/124

08927/RM1418/124
08928/RM1418/124
08929/RM1418/124
08930/RM1418/124
08931/RM1418/124
08932/RM1418/124

v k. ú. Přívoz, obec Ostrava
RM_M 10 Návrh na uzavření smlouvy o zajištění přeložky
plynárenského zařízení v souvislosti s akcí ORG
7236 - Rekonstrukce vodovodu ul. Klečkova
a dostavba kanalizace v ul. Klečkova
RM_VZ 2
Veřejná zakázka “Parkoviště Hlubina PD+IČ+BOZP+AD”, poř. č. 32/2018
RM_VZ 3
Veřejná zakázka “Cyklotrasa M - 1. máje, Sokola
Tůmy (PD+AD+IČ)”, poř. č. 49/2018
RM_VZ 4
Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu
a uzavření smlouvy o dílo a smlouvy příkazní pro
stavbu
“Rekonstrukce
vodovodu
ul. Přemyslovců”
RM_VZ 5
Veřejná
zakázka
“Dostavba
kanalizace
v ul. Chrobákova” poř. č. 57/2018
RM_VZ 6
Veřejná
zakázka
“Prodloužení
sběrače
B do Radvanic - 3. a 4. část - pasportizace
a monitoring”, poř. č. 52/2018
RM_VZ 8
Veřejná zakázka “Doplnění stávající sítě
veřejného osvětlení (PD)”, poř. č. 56/2018
RM_VZ 9
Veřejná zakázka “Oprava lesní cesty Březiny”,
poř. č. 66/2018
RM_M 3
Povolení výjimky ze stavební uzávěry SDD
“Jáma I - Svatá Anna” pro stavbu “Rekonstrukce
vodovodu a stok v lokalitě K Salmovci”
v k. ú. Slezská Ostrava
RM_M 49 Mezinárodní architektonicko-urbanistická soutěž
o návrh koncertní haly města Ostravy
RM_MZP 2 Návrh na poskytnutí odměn řediteli Zoologické
zahrady Ostrava, příspěvková organizace
RM_M 37 Poskytnutí
účelového
investičního
a neinvestičního transferu z Fondu životního
prostředí města Ostravy městskému obvodu
Radvanice a Bartovice na realizaci projektu
“Revitalizace významných krajinných prvků
č. 61 Parčík u školy na ul. U Statku,
č. 76 Parková úprava u bývalého kina Odboj,
č. 65 Alej podél ul. Bartovická a revitalizace
parku U Káňů v k. ú. Radvanice” - 2. etapa
RM_VZ 7
Veřejná zakázka “Akční plán adaptace na dopady
změny klimatu ve městě Ostrava”
RM_M 6
Úpravy rozpočtu r. 2018
RM_VZ 1
Veřejná zakázka na poskytování pojistných
služeb
RM_M 41 Písemná zpráva - Rekonstrukce historické budovy
bývalých jatek pro účely Galerie Plato
RM_M 27 Stav Projektu implementace GDPR
RM_M 28 Kontrola plnění usnesení rady města za období

Usnesení
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08933/RM1418/124
08934/RM1418/124

RM_M 24
RM_M 1

08935/RM1418/124

RM_M 5

08936/RM1418/124

RM_M 7

08937/RM1418/124

RM_M 25

Usnesení

prosinec 2017, leden - únor 2018
Uzavření Smlouvy o centralizovaném zadávání
Návrh na vystavení objednávky a objednání prací
v režimu „in – house“ na provedení opravy
svršku části hlavní příjezdové komunikace areálu
výstaviště Černá louka v k.ú. Moravská Ostrava
u zhotovitele Ostravské komunikace a.s. za cenu
v místě a čase obvyklou ve výši 120 973,-- Kč
bez DPH
Návrh na nesouhlas ke stavbě na pozemcích
v katastrálním území obce Ostrava, jako vlastníka
sousední nemovitosti
Úhrada za dálkové kreditování frankovacích
strojů
Kácení dřevin na pozemcích ve vlastnictví
statutárního města Ostravy

90
84

84

84
84

Materiály, které byly staženy :
Materiál

Název

zn.předkl.

RM_M 23

Návrh na uzavření Smlouvy o dílo na zhotovení 05
stavby “Architekturní nasvětlení Sýkorova
mostu”

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené
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Usnesení

RM_M 0
Schválení programu 124. schůze rady města konané dne 10.04.2018

(zn.předkl.)
35

Usnesení číslo: 08877/RM1418/124
Rada města
1)

schvaluje
program 124. schůze rady města konané dne 10.04.2018

RM_VH 1
Výkon působnosti valné
AKORD & POKLAD, s.r.o.

hromady

v

obchodní

(zn.předkl.)
společnosti
45

Usnesení číslo: 08878/RM1418/124
v působnosti valné hromady podle § 12 odst. 1 zákona o obchodních korporacích
obchodní společnosti AKORD & POKLAD, s.r.o., IČO: 479 73 145, se sídlem náměstí
SNP 1, 700 30 Ostrava - Zábřeh, jejímž jediným společníkem je statutární město Ostrava
Rada města
1)

souhlasí
s uzavřením dohody o narovnání mezi společnosti AKORD & POKLAD, s.r.o. a společností
LA PROCURA s.r.o., IČO: 286 28 128, se sídlem 28. října 205/45, 702 00 Ostrava - Moravská
Ostrava a panem XXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX XXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXX XXX XX , dle přílohy
č. 1 předloženého materiálu

RM_M 8
(zn.předkl.)
Podání žádosti o dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na projekt
50
Ozdravné pobyty žáků porubských základních škol ve školním roce
2018/2019
Usnesení číslo: 08879/RM1418/124
k usnesení č. 08683/RM1418/121
Rada města

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené
podobě.
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Statutární město Ostrava
rada města
1)

Usnesení

souhlasí
s podáním žádosti o dotaci na projekt Ozdravné pobyty žáků porubských základních škol
ve školním roce 2018/2019 z rozpočtu Moravskoslezského kraje

2)

žádá
městský obvod Poruba
o zajištění předložení žádosti o dotaci a všech jejích příloh pro projekt dle bodu 1) tohoto
usnesení v případě, že zastupitelstvo městského obvodu rozhodne kladně o předložení žádosti
o dotaci uvedené v bodu 1) tohoto usnesení
Vyřizuje:

3)

Ing. Petr Mihálik,
starosta městského obvodu Poruba

T: 30.04.2018

žádá
městský obvod Poruba
o zajištění financování projektu uvedeného v bodě 1) tohoto usnesení dle přílohy
č. 1 předloženého materiálu
Vyřizuje:

Ing. Petr Mihálik,
starosta městského obvodu Poruba

T: 31.12.2018

RM_M 36
(zn.předkl.)
Návrh na podání žádosti o dotaci a spolufinancování projektu
50
“Energetické úspory - MŠO, Blahoslavova”
Usnesení číslo: 08880/RM1418/124
Rada města
1)

souhlasí
s přípravou projektu a s podáním žádosti o dotaci v rámci výzvy č. 100 Operačního programu
Životní prostředí 2014 - 2020 na projekt “Energetické úspory - MŠO, Blahoslavova”

2)

žádá
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
o zajištění veškerých úkonů spojených s přípravou projektu a předložením žádosti o dotaci
včetně jejich příloh pro projekt dle bodu 1) tohoto usnesení, v případě, že zastupitelstvo
městského obvodu rozhodne kladně o předložení žádosti o dotaci uvedené v bodu 1) tohoto

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené
podobě.
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Usnesení

usnesení
Vyřizuje:

3)

Ing. Petra Bernfeldová,
starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

T: 31.01.2019

schvaluje
v případě úspěšnosti podané žádosti o dotaci dle bodu 1) tohoto usnesení financování projektu
v celkové výši 8 500 tis. Kč, v roce 2019 zajištění předfinancování z rozpočtu SMO ve výši
2 550 tis. Kč, přičemž v obou částkách je obsaženo spolufinancování celkem ve výši
2 550 tis. Kč dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

4)

žádá
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
o zajištění spolufinancování a předfinancování projektu uvedeného v bodě 1) v rámci
specifikace nároků na rozpočet statutárního města Ostrava dle bodu 3) tohoto usnesení
Vyřizuje:

Ing. Petra Bernfeldová,
starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

T: 31.12.2019

RM_M 46
(zn.předkl.)
Zahájení přípravy a podání žádosti o poskytnutí dotace z Integrovaného
50
regionálního operačního programu (IROP), výzva č. 80, pro projekt
„Rekonstrukce
domů
sociálního
bydlení
na
ulici
Knüpferova 1456/3 a 1455/4, Ostrava-Hulváky“
Usnesení číslo: 08881/RM1418/124
Rada města
1)

schvaluje
zahájení přípravy projektu „Rekonstrukce domů sociálního bydlení na ulici
Knüpferova 1456/3 a 1455/4, Ostrava-Hulváky“ ke spolufinancování z Integrovaného
regionálního operačního programu (IROP), výzva č. 80

2)

souhlasí
s podáním žádosti o dotaci pro projekt „Rekonstrukce domů sociálního bydlení na ulici
Knüpferova 1456/3 a 1455/4, Ostrava-Hulváky“ v rámci Integrovaného regionálního
operačního programu, výzva č. 80

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené
podobě.
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Statutární město Ostrava
rada města
3)

Usnesení

žádá
městský obvod Mariánské Hory a Hulváky
o zajištění veškerých úkonů spojených s přípravou projektu a podáním žádosti o dotaci včetně
všech příloh k projektu dle bodu 1) a 2) tohoto usnesení v souladu s podmínkami výzvy
č. 80 v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, za předpokladu že
zastupitelstvo městského obvodu rozhodne kladně o podání žádosti o dotaci uvedené v bodě
2) tohoto usnesení
Vyřizuje:

4)

Ing. arch. Liana Janáčková,
starostka městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky

T: 18.09.2018

žádá
městský obvod Mariánské Hory a Hulváky
o zajištění spolufinancování a předfinancování projektu uvedeného v bodě 2) tohoto usnesení
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
Vyřizuje:

Ing. arch. Liana Janáčková,
starostka městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky

T: 18.09.2018

RM_M 47
(zn.předkl.)
Zahájení přípravy a podání žádosti o poskytnutí dotace z Integrovaného
50
regionálního operačního programu (IROP), výzva č. 78, pro projekt
„Snížení energetické náročnost náročnosti budov na ulici Fráni Šrámka
16, 18, 20, 22, 24 a 26, Ostrava-Mariánské Hory“
Usnesení číslo: 08882/RM1418/124
Rada města
1)

schvaluje
zahájení přípravy projektu „Snížení energetické náročnosti budov na ulici
Fráni Šrámka 16, 18, 20, 22, 24 a 26, Ostrava-Mariánské Hory“ ke spolufinancování
z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), výzva č. 78

2)

souhlasí
s podáním žádosti o dotaci pro projekt „Snížení energetické náročnosti budov na ulici Fráni
Šrámka 16, 18, 20, 22, 24 a 26, Ostrava-Mariánské Hory“ v rámci Integrovaného regionálního
operačního programu, výzva č. 78

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené
podobě.
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Statutární město Ostrava
rada města
3)

Usnesení

žádá
městský obvod Mariánské Hory a Hulváky
o zajištění veškerých úkonů spojených s přípravou projektu a podáním žádosti o dotaci včetně
všech příloh k projektu dle bodu 1) a 2) tohoto usnesení v souladu s podmínkami výzvy
č. 78 v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, za předpokladu že
zastupitelstvo městského obvodu rozhodne kladně o podání žádosti o dotaci uvedené v bodě
2) tohoto usnesení
Vyřizuje:

4)

Ing. arch. Liana Janáčková,
starostka městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky

T: 30.06.2018

žádá
městský obvod Mariánské Hory a Hulváky
o zajištění spolufinancování a předfinancování projektu uvedeného v bodě 2) tohoto usnesení
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
Vyřizuje:

Ing. arch. Liana Janáčková,
starostka městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky

T: 30.06.2018

RM_MZP 1
(zn.předkl.)
Návrh na poskytnutí odměny za rok 2017 ředitelce Firemní školky města
35
Ostravy, příspěvkové organizace
Usnesení číslo: 08883/RM1418/124
Rada města
1)

schvaluje
poskytnutí odměny za rok 2017 ředitelce Firemní školky města Ostravy, příspěvkové
organizace dle důvodové zprávy předloženého materiálu

RM_M 11
(zn.předkl.)
Návrh
na
schválení
zahraniční
pracovní
cesty
01
doc.
Ing.
Ivety
Vozňákové,
Ph.D.,
náměstkyně
primátora,
do USA (Pittsburgh) ve dnech 29.05.-02.06.2018
Usnesení číslo: 08884/RM1418/124
Rada města
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené
podobě.
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Statutární město Ostrava
rada města
1)

Usnesení

schvaluje
zahraniční pracovní cestu doc. Ing. Ivety Vozňákové, Ph.D., náměstkyně primátora, do USA
(Pittsburgh) ve dnech 29.05.-02.06.2018 za účelem účasti na vzpomínkové akci k výročí
100 let od podpisu Pittsburské dohody o vytvoření samostatného státu Čechů a Slováků

2)

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

3)

ukládá
náměstkyni primátora doc. Ing. Ivetě Vozňákové, Ph.D.
předložit radě města zprávu o výsledku zahraniční pracovní cesty dle bodu 1) tohoto usnesení
Vyřizuje:

Mgr. Bc. Michal Bayer,
vedoucí odboru kancelář primátora

T: 19.06.2018

RM_M 39
(zn.předkl.)
Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty JUDr. Lukáše Semeráka,
01
člena rady města, do Rakouska (Vídeň) ve dnech 19.-20.04.2018
Usnesení číslo: 08885/RM1418/124
Rada města
1)

schvaluje
zahraniční pracovní cestu JUDr. Lukáše Semeráka, člena rady města, do Rakouska (Vídeň)
ve dnech 19.-20.04.2018 za účelem pracovního jednání se zpracovatelem studie Muzea MHD
v Ostravě

2)

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

3)

ukládá
členovi rady města JUDr. Lukáši Semerákovi
předložit radě města zprávu o výsledku zahraniční pracovní cesty dle bodu 1) tohoto usnesení

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené
podobě.
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Statutární město Ostrava
rada města

Vyřizuje:

Mgr. Bc. Michal Bayer,
vedoucí kanceláře primátora

Usnesení

T: 15.05.2018

RM_M 44
(zn.předkl.)
Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty Ing. Zbyňka Pražáka,
01
Ph.D., náměstka primátora, do Rakouska (Vídeň) dne 13.04.2018
Usnesení číslo: 08886/RM1418/124
Rada města
1)

schvaluje
zahraniční pracovní cestu Ing. Zbyňka Pražáka, Ph.D., náměstka primátora, do Rakouska
(Vídeň) dne 13.04.2018 za účelem účasti na festivalu Bridges ve Vídni

2)

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

3)

ukládá
náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D.,
předložit radě města zprávu o výsledku zahraniční pracovní cesty dle bodu 1) tohoto usnesení
Vyřizuje:

Mgr. Bc. Michal Bayer,
vedoucí odboru kancelář primátora

T: 15.05.2018

RM_M 9
(zn.předkl.)
Informace o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů členů zastupitelstva
28
města vznesených na 33. zasedání zastupitelstva města dne 7.3.2018
Usnesení číslo: 08887/RM1418/124
k usnesení č. 2192/ZM1418/34
Rada města
1)

bere na vědomí
informaci o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů členů zastupitelstva města vznesených na

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené
podobě.
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Statutární město Ostrava
rada města

Usnesení

33. zasedání zastupitelstva města dne 7.3.2018 s úpravou
2)

ukládá
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA,
předložit zastupitelstvu města informaci dle bodu 1) tohoto usnesení
Vyřizuje:

Mgr. Renata Kolková, MPA,
vedoucí odboru legislativního a právního

T: 11.04.2018

RM_M 34
(zn.předkl.)
Prominutí smluvní pokuty z titulu Pachtovní smlouvy vůči spolku
28
LODĚNICE POD HRADEM, z.s.
Usnesení číslo: 08888/RM1418/124
Rada města
1)

doporučuje
zastupitelstvu města
rozhodnout o prominutí smluvní pokuty ve výši 90.000,- Kč (slovy: devadesát tisíc korun
českých) vůči spolku LODĚNICE POD HRADEM, z.s., sídlem Slezská Ostrava 2086,
710 00 Ostrava, IČO: 228 36 276, z titulu Pachtovní smlouvy ev. č. 1939/2015/MJ

2)

ukládá
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA
předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení k rozhodnutí zastupitelstvu města
Vyřizuje:

Mgr. Renata Kolková, MPA,
vedoucí odboru legislativního a právního

RM_M 35
Informace o poskytnutých veřejných podporách a o probíhajících
programech veřejné podpory - rok 2017

T: 23.05.2018

(zn.předkl.)
28

Usnesení číslo: 08889/RM1418/124
Rada města

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené
podobě.
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Statutární město Ostrava
rada města

1)

Usnesení

souhlasí
s předložením informací o veřejných podporách poskytnutých v roce 2017 a o probíhajících
programech veřejné podpory Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, se sídlem v Brně,
třída Kpt. Jaroše 7, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

RM_M 40
Návrh na změnu ve složení komise pro dopravu rady města

(zn.předkl.)
28

Usnesení číslo: 08890/RM1418/124
Rada města
1)

bere na vědomí
rezignaci Ing. JXXX VXXXXXXXX, nar.: XXXXXXXXXX, bytem: XXXXXXXXXX
XXXXXXX XXX XX XXXXXXX, na členství v komisi pro dopravu rady města dle přílohy
č. 2 předloženého materiálu

2)

jmenuje
do funkce člena komise pro dopravu, místo osoby uvedené v bodě 1) tohoto usnesení, pana
Libora Grygara, člena ZM

RM_M 42
(zn.předkl.)
Anonymní podání na působení předsedy dozorčí rady společnosti
28
EKOVA ELECTRIC a.s. adresované primátorovi a členům zastupitelstva
města
Usnesení číslo: 08891/RM1418/124
k usnesení č. 2191/ZM1418/34
Rada města
1)

projednala
podání anonymních podatelů ve věci stížnosti na působení předsedy dozorčí rady společnosti
EKOVA ELECTRIC a.s., pana Mgr. Jana Kovácse, Ph.D, dle přílohy č. 1 předloženého
materiálu

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené
podobě.
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Statutární město Ostrava
rada města
2)

Usnesení

doporučuje
zastupitelstvu města
vzít na vědomí podání anonymních podatelů ve věci stížnosti na působení předsedy dozorčí
rady společnosti EKOVA ELECTRIC a.s., pana Mgr. Jana Kovácse, Ph.D, dle přílohy
č. 1 předloženého materiálu

3)

ukládá
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA,
předložit návrh dle bodu 2) tohoto usnesení zastupitelstvu města
Vyřizuje:

Mgr. Renata Kolková, MPA,
vedoucí odboru legislativního a právního

T: 11.04.2018

RM_M 33
(zn.předkl.)
Návrh na sestavení odborné komise pro vyhodnocení soutěže
38
základních škol „Efektivní škola 2018“ v rámci doprovodné kampaně
s názvem „Nebuď Lama“
Usnesení číslo: 08892/RM1418/124
k usnesení č. 08385/RM1418/117
Rada města
1)

jmenuje
odbornou komisi pro vyhodnocení soutěžních video příspěvků soutěžních týmů zastupující
jednotlivých zúčastněných základních škol v rámci vyhlášené soutěže “Efektivní škola 2018”
s doprovodnou kampaní “Nebuď lama” ve složení:
Mgr. Kateřina Šebestová – náměstkyně primátora
Ing. Vladimír Cigánek – náměstek primátora
XXXX XXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXX XXX XXXXXX
Vladimír Polák – herec NDM a zastupitel města

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené
podobě.
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rada města

Usnesení

XXXX XXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX
XXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXX XXXXX
Ing. Václav Palička – vedoucí odboru strategického rozvoje MMO
Ing. Sylva Sládečková – vedoucí odboru školství a sportu MMO
PhDr. Adéla Koudelová, DiS. – vedoucí oddělení marketingu odboru strategického rozvoje

RM_M 45
(zn.předkl.)
Uzavření Smlouvy o převodu práv a povinností z rozhodnutí o povolení
28
umístění pevné překážky na veřejně přístupné účelové komunikaci
a rozhodnutí o povolení umístění pevné překážky na místní komunikaci
na umístění „BIKESHARINGOVÝCH STANIC“
Usnesení číslo: 08893/RM1418/124
Rada města
1)

rozhodla
o uzavření Smlouvy o převodu práv a povinností mezi statutárním městem Ostrava, sídlem
Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 008 45 451, a společností REKOLA Bikesharing
s.r.o., sídlem Tusarova 877/56, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 048 93 875, dle přílohy
č. 1 předloženého materiálu

RM_M 18
(zn.předkl.)
Návrh na poskytnutí mimořádné účelové dotace v oblasti rodinná
86
politika z rozpočtu statutárního města Ostravy
Usnesení číslo: 08894/RM1418/124
Rada města
1)

rozhodla
o poskytnutí mimořádné účelové dotace právnické osobě Společně pro Kunčičky, z.s. se sídlem
Škrobálkova 268/20 718 00 Ostrava, Kunčičky IČO: 22716858, ve výši 25 tis. Kč na realizaci
akce “Sousedské slavnosti v Kunčičkách 2018“ a o uzavření veřejnoprávní smlouvy

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené
podobě.
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Statutární město Ostrava
rada města

Usnesení

o poskytnutí mimořádné účelové dotace mezi statutárním městem Ostrava a příjemcem dotace
uvedeným v tomto bodě usnesení, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
2)

schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se
- snižují
běžné výdaje
§ 4339, pol. 5909, ÚZ 7315, ORJ 180

o 25 tis. Kč

- zvyšují
neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím
§ 4339, pol. 5222, ÚZ 7315, ORJ 180
3)

o 25 tis. Kč

ukládá
Magistrátu města Ostravy - odboru financí a rozpočtu
realizovat rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení
Vyřizuje:

Ing. Lukáš Jančálek,
vedoucí odboru financí a rozpočtu

T: 30.04.2018

RM_M 26
(zn.předkl.)
Návrh na poskytnutí transferů městským obvodům a příspěvků
86
za účelem zabezpečení prevence kriminality
Usnesení číslo: 08895/RM1418/124
k usnesení č. 08009/RM1418/112
Rada města
1)

rozhodla
o poskytnutí transferů z rozpočtu statutárního města Ostravy městským obvodům v celkové

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené
podobě.
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výši 3.607.000 Kč za účelem
č. 1 a č. 2 předloženého materiálu
2)

Usnesení

zabezpečení

prevence

kriminality

dle

přílohy

rozhodla
o neposkytnutí transferů z rozpočtu statutárního města Ostravy městským obvodům dle přílohy
č. 3 předloženého materiálu

3)

rozhodla
o poskytnutí příspěvku z rozpočtu statutárního města Ostravy Městské policii Ostrava ve výši
310.000 Kč za účelem zabezpečení prevence kriminality dle přílohy č. 4 předloženého
materiálu

4)

rozhodla
o poskytnutí příspěvku z rozpočtu statutárního města Ostravy Knihovně města Ostravy
a Středisku volného času, Ostrava - Zábřeh ve výši 177.000 Kč za účelem zabezpečení
prevence kriminality dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

5)

schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se:
snižují se běžné výdaje v ORJ 180
na § 4349, pol. 5909, ÚZ 7402

o

4 094 tis. Kč

na § 4349, pol. 5021, ÚZ 7402

o

4 tis. Kč

na § 4349, pol. 5132, ÚZ 7402

o

5 tis. Kč

na § 4349, pol. 5133, ÚZ 7402

o

2 tis. Kč

na § 4349, pol. 5136, ÚZ 7402

o

1 tis. Kč

zvyšují se běžné výdaje v ORJ 270

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené
podobě.
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Statutární město Ostrava
rada města

Usnesení

na § 4349, pol. 5137, ÚZ 7402

o

27 tis. Kč

na § 4349, pol. 5139, ÚZ 7402

o

147 tis. Kč

na § 4349, pol. 5169, ÚZ 7402

o

10 tis. Kč

na § 4349, pol. 5194, ÚZ 7402

o

114 tis. Kč

zvýší se neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
na § 4349, pol. 5331, ÚZ 7402, org. 82, ORJ 180

o

130 tis. Kč

na § 4349, pol. 5331, ÚZ 7402, org. 4214, ORJ 180

o

47 tis. Kč

zvýší se převody mezi statutárním městem a městskými obvody – výdaje u ORJ 120
na § 6330, pol. 5347, ÚZ 7402, org. 502

417 tis. Kč

o

org. 503

o

280 tis. Kč

org. 504

o

945 tis. Kč

org. 505

o

487 tis. Kč

org. 507

o

370 tis. Kč

org. 508

o

46 tis. Kč

org. 509

o

28 tis. Kč

org. 510

o

364 tis. Kč

org. 512

o

50 tis. Kč

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené
podobě.
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Usnesení

org. 515

o

36 tis. Kč

org. 516

o

206 tis. Kč

org. 517

o

198 tis. Kč

org. 518

o

42 tis. Kč

org. 522

o

138 tis. Kč

zvýší se převody mezi statutárními městy a obvody – příjmy
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 7402

o

3 607 tis. Kč

o

3 607 tis. Kč

zvýší se běžné výdaje
na § xxxx, pol. xxxx, ÚZ 7402
6)

ukládá
vedoucímu odboru financí a rozpočtu
realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 5) tohoto usnesení
Vyřizuje:

Ing. Lukáš Jančálek,
vedoucí odboru financí a rozpočtu

T: 30.04.2018

RM_M 29
(zn.předkl.)
Udělení předchozího souhlasu s nabytím daru do vlastnictví Janáčkovy
42
filharmonie Ostrava, p.o.
Usnesení číslo: 08896/RM1418/124
Rada města
1)

rozhodla
v souladu s § 27, odst. 7, písm. b), zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, o udělení předchozího souhlasu s nabytím

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené
podobě.
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Usnesení

daru do vlastnictví Janáčkovy filharmonie Ostrava, příspěvkové organizace, IČO: 00373222,
dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu
2)

ukládá
náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D.,
vystavit za zřizovatele předchozí souhlas zřizovatele k uzavření darovací smlouvy dle bodu
1) tohoto usnesení
Vyřizuje:

Mgr. Barbora Stankušová,
vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit

T: 30.04.2018

RM_M 30
(zn.předkl.)
Návrh na udělení souhlasu s prodejem přebytečné movité věci svěřené
42
k hospodaření právnické osobě Divadlo loutek Ostrava, příspěvková
organizace
Usnesení číslo: 08897/RM1418/124
Rada města
1)

uděluje
předchozí souhlas s prodejem přebytečné svěřené movité věci ve vlastnictví statutárního města
Ostravy, která byla předaná k hospodaření právnické osobě Divadlo loutek Ostrava,
příspěvková organizace, se sídlem ul. Pivovarská 3164/15, 728 32 Ostrava-Moravská Ostrava,
IČO: 00533874, v pořizovací hodnotě 969.802,- Kč dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy
předloženého materiálu

2)

souhlasí
s uzavřením kupní smlouvy dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

RM_M 2
(zn.předkl.)
Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Ing. Zbyňka Pražáka, Ph.D.,
31
náměstka primátora, do Polska (Katowice) dne 23.03.2018
Usnesení číslo: 08898/RM1418/124
k usnesení č. 08687/RM1418/121
Rada města
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené
podobě.
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1)

Usnesení

projednala
zprávu ze zahraniční pracovní cesty Ing. Zbyňka
primátora, do Polska (Katowice) dne 23.03.2018

Pražáka,

Ph.D.,

náměstka

RM_M 4
(zn.předkl.)
Předchozí souhlas rady města k prodeji nemovitých věcí svěřených
08
městskému obvodu Ostrava - Jih a městskému obvodu Poruba
Usnesení číslo: 08899/RM1418/124
Rada města
1)

vydává
předchozí souhlas k prodeji nemovitých věcí dle čl. 7, odst. (3), písm. a), obecně závazné
vyhlášky města Ostravy č. 14/2013 Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků,
městskému obvodu Ostrava - Jih a městskému obvodu Poruba, a to:
1) bytových jednotek včetně spoluvlastnických podílů na společných částech domu
č. p. 1440 na ul. Klegova č. o. 21, Ostrava - Hrabůvka a na pozemku parc. č. st. 1182,
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava:
- bytová jednotka č. 1440/1, spoluvlastnický podíl o velikosti 7260/235999
- bytová jednotka č. 1440/2, spoluvlastnický podíl o velikosti 3766/235999
- bytová jednotka č. 1440/3, spoluvlastnický podíl o velikosti 7282/235999
- bytová jednotka č. 1440/4, spoluvlastnický podíl o velikosti 7221/235999
- bytová jednotka č. 1440/5, spoluvlastnický podíl o velikosti 3632/235999
- bytová jednotka č. 1440/6, spoluvlastnický podíl o velikosti 5076/235999
- bytová jednotka č. 1440/7, spoluvlastnický podíl o velikosti 3756/235999
- bytová jednotka č. 1440/8, spoluvlastnický podíl o velikosti 7312/235999
- bytová jednotka č. 1440/9, spoluvlastnický podíl o velikosti 3648/235999
- bytová jednotka č. 1440/10, spoluvlastnický podíl o velikosti 5022/235999
- bytová jednotka č. 1440/11, spoluvlastnický podíl o velikosti 3726/235999
- bytová jednotka č. 1440/12, spoluvlastnický podíl o velikosti 7286/235999
- bytová jednotka č. 1440/13, spoluvlastnický podíl o velikosti 3742/235999
- bytová jednotka č. 1440/14, spoluvlastnický podíl o velikosti 5038/235999
- bytová jednotka č. 1440/15, spoluvlastnický podíl o velikosti 3672/235999
- bytová jednotka č. 1440/16, spoluvlastnický podíl o velikosti 7248/235999
- bytová jednotka č. 1440/17, spoluvlastnický podíl o velikosti 3678/235999
- bytová jednotka č. 1440/18, spoluvlastnický podíl o velikosti 5156/235999
- bytová jednotka č. 1440/19, spoluvlastnický podíl o velikosti 3806/235999
- bytová jednotka č. 1440/20, spoluvlastnický podíl o velikosti 7251/235999
- bytová jednotka č. 1440/21, spoluvlastnický podíl o velikosti 3681/235999
- bytová jednotka č. 1440/22, spoluvlastnický podíl o velikosti 5068/235999
- bytová jednotka č. 1440/23, spoluvlastnický podíl o velikosti 3718/235999

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené
podobě.
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Usnesení

- bytová jednotka č. 1440/24, spoluvlastnický podíl o velikosti 7336/235999
- bytová jednotka č. 1440/25, spoluvlastnický podíl o velikosti 3766/235999
- bytová jednotka č. 1440/26, spoluvlastnický podíl o velikosti 5068/235999
- bytová jednotka č. 1440/27, spoluvlastnický podíl o velikosti 3718/235999
- bytová jednotka č. 1440/28, spoluvlastnický podíl o velikosti 7275/235999
- bytová jednotka č. 1440/29, spoluvlastnický podíl o velikosti 3704/235999
- bytová jednotka č. 1440/30, spoluvlastnický podíl o velikosti 5068/235999
- bytová jednotka č. 1440/31, spoluvlastnický podíl o velikosti 3718/235999
- bytová jednotka č. 1440/32, spoluvlastnický podíl o velikosti 7340/235999
- bytová jednotka č. 1440/33, spoluvlastnický podíl o velikosti 3770/235999
- bytová jednotka č. 1440/34, spoluvlastnický podíl o velikosti 5071/235999
- bytová jednotka č. 1440/35, spoluvlastnický podíl o velikosti 3718/235999
- bytová jednotka č. 1440/36, spoluvlastnický podíl o velikosti 7251/235999
- bytová jednotka č. 1440/37, spoluvlastnický podíl o velikosti 3678/235999
- bytová jednotka č. 1440/38, spoluvlastnický podíl o velikosti 5160/235999
- bytová jednotka č. 1440/39, spoluvlastnický podíl o velikosti 3806/235999
- bytová jednotka č. 1440/40, spoluvlastnický podíl o velikosti 7251/235999
- bytová jednotka č. 1440/41, spoluvlastnický podíl o velikosti 3678/235999
- bytová jednotka č. 1440/42, spoluvlastnický podíl o velikosti 5035/235999
- bytová jednotka č. 1440/43, spoluvlastnický podíl o velikosti 3681/235999
- bytová jednotka č. 1440/44, spoluvlastnický podíl o velikosti 7215/235999
- bytová jednotka č. 1440/45, spoluvlastnický podíl o velikosti 3771/235999
- bytová jednotka č. 1440/46, spoluvlastnický podíl o velikosti 5120/235999
- bytová jednotka č. 1440/47, spoluvlastnický podíl o velikosti 3756/235999

RM_M 12
Návrh nekoupit nemovité věci v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava

(zn.předkl.)
08

Usnesení číslo: 08900/RM1418/124
k usnesení č. 2233/ZM1418/34
Rada města
1)

trvá
na svém usnesení č. 08197/RM1418/114 ze dne 16. 1. 2018,
ve kterém v bodě 2) nesouhlasila s návrhem koupit nemovitou věc
- pozemek parc.č. 266/4 v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava
od vlastníka
XXXX XXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXX
XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX XXX XX XXXXXX

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené
podobě.
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2)

Usnesení

trvá
na svém usnesení č. 08197/RM1418/114 ze dne 16. 1. 2018
ve kterém v bodě 3) nesouhlasila s návrhem koupit nemovitou věc
- část pozemku parc.č. 263 o výměře cca 120 m2 v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava,
dle zákresu, který je přílohou č. 2 předloženého materiálu
od vlastníka
XXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX
XXXXXXXX XXXXX XXXXX XXX XX XXXXXXX

3)

ukládá
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodu 1) a 2) tohoto usnesení
Vyřizuje:

Ing. Ladislav Rožnai,
vedoucí odboru majetkového

T: 11.04.2018

RM_M 13
(zn.předkl.)
Návrh na záměr města vypůjčit prostory v budově v k.ú. Zábřeh - VŽ,
08
obec Ostrava
Usnesení číslo: 08901/RM1418/124
Rada města
1)

rozhodla
o záměru města vypůjčit prostory v 2. nadzemním podlaží budovy č.p. 1161, která je
součástí pozemku parc. č. 535 v k.ú. Zábřeh – VŽ, obec Ostrava, a to:
1. WC
2,4 m2
2. Předsíň
2,4 m2
3. Sprcha
3,25 m2
4. Sprcha
3,25 m2
5. Schodiště 16,04 m2
6. Chodba
10 m2
7. Šatna M
11,1 m2
8. Šatna Ž
17,02 m2
9. Spol. místnost 27,93 m2
10. Disp.
24,01 m2

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené
podobě.
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11. Kancelář
12. Kancelář

22,54 m2
14,07 m2

Celkem

156,44 m2

Usnesení

dle zákresu, který je přílohou č. 2 předloženého materiálu a zároveň si vyhrazuje právo
kdykoliv tento záměr zrušit

RM_M 14
(zn.předkl.)
Předchozí souhlas rady města s uzavřením nájemních smluv k částem
08
pozemků v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava pro Městský obvod Vítkovice
Usnesení číslo: 08902/RM1418/124
Rada města
1)

vydává
pro statutární město Ostrava, Městský obvod Vítkovice, se sídlem Mírové náměstí 1,
703 79 Ostrava
předchozí souhlas s uzavřením nájemní smlouvy na pozemky svěřené tomuto městskému
obvodu, a to:
- na část pozemku parc.č. 348/2, zahrada o výměře 49 m2,
- na část pozemku parc.č. 348/2, zahrada o výměře 70 m2,
oba v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava (v blízkosti Sadu Jožky Jabůrkové),
za účelem využití jako zahrada, na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou jeden rok, a to vždy
k 1. říjnu kalendářního roku,
v souladu s čl. 7, odst. (9), písmene u) bod 2 Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města
Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků

2)

vydává
pro statutární město Ostrava, Městský obvod Vítkovice, se sídlem Mírové náměstí 1,
703 79 Ostrava
předchozí souhlas s uzavřením nájemní smlouvy na část pozemku svěřený tomuto městskému
obvodu parc.č. 199/3, zahrada o výměře 147 m2 v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava (ul. Přerušená),
s paní
XXXXXX XXXXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXX
XXXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXXXXX
za účelem využití jako zahrada, na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou jeden rok, a to vždy
k 1. říjnu kalendářního roku,
v souladu s čl. 7, odst. (9), písmene u) bod 2 Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města
Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené
podobě.
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RM_M 15
(zn.předkl.)
Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebností
08
k pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy pro DIAMO, státní
podnik, GEOSAN GROUP a.s. a Energie - stavební a báňská a.s. a návrh
na uzavření nájemní smlouvy se společností DRILLING TRADE, s.r.o.
Usnesení číslo: 08903/RM1418/124
Rada města
1)

rozhodla
na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebností - umístění,
provozování a udržování Odplyňovacího vrtu “VM-OV č. 189” včetně ohrazení a pěší přístup
k Odplyňovacímu vrtu “VM-OV č. 189” vše v pozemku ve vlastnictví statutárního města
Ostravy:
parc. č. 3267/21 - ostatní plocha, jiná plocha,
v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, s:
I. budoucím oprávněným
DIAMO, státní podnik
se sídlem: Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
IČO: 000 02 739
a
II. budoucím oprávněným
GEOSAN GROUP a.s.
se sídlem: U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín
IČO: 281 69 522
a
Energie - stavební a báňská a.s.
se sídlem: KLADNO, Vašíčkova 3081, PSČ 272 04
IČO: 451 46 802
a
vedlejším účastníkem
Green Gas DPB, a.s.
se sídlem: Rudé armády 637, 739 21 Paskov
IČO: 004 94 356

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené
podobě.
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dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
2)

rozhodla
na straně pronajímatele
o uzavření nájemní smlouvy k části pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostrava, a to
parc.č. 3267/21, ost. plocha - jiná plocha o výměře 219 m2
se společností:
DRILLING TRADE, s.r.o.
se sídlem: Ostrava - Kunčičky, Škrobálkova 158/21, PSČ 718 00
IČO: 258 99 015
za účelem vybudování svislého odplyňovacího vrtu VM - OV č. 189, ukončeného odfukovým
komínkem spolu s ohrazením drátěným pozinkovaným pletivem v rámci projektu “Komplexní
řešení problematiky metanu ve vazbě na stará důlní díla v Moravskoslezském kraji”, za
nájemné 110,- Kč/m2/rok,
tj. 24 090,- Kč/ročně, na dobu určitou, ode dne účinnosti této smlouvy do předání předmětu
nájmu zpět pronajímateli, nejpozději však do 31. 12. 2019,
dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

RM_M 16
(zn.předkl.)
Návrh na uzavření kupní smlouvy v rámci “Revitalizace knihovny
08
na ulici Podroužkova” v k. ú. Poruba - sever, obec Ostrava
Usnesení číslo: 08904/RM1418/124
k usnesení č. 2232/ZM1418/34
Rada města
1)

souhlasí
s návrhem uzavřít kupní smlouvu na základě níž by mělo statutární město Ostrava
koupit pozemek parc. č. 3613 zahrada v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava,
ve vlastnictví České republiky, ve správě Státního pozemkového úřadu, podle
§ 10 odst. 3 zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
s Českou republikou - Státní pozemkový úřad
se sídlem: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3,
kterou zastupuje: Mgr. Dana Lišková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro
Moravskoslezský kraj,
se sídlem: Libušina 502/5, 702 00 Ostrava 2, IČO: 01312774

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené
podobě.
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Usnesení

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
2)

souhlasí
s návrhem, aby město jako kupující za účelem koupě dle bodu 1) tohoto usnesení zaplatilo
prodávajícímu zálohu ve výši 10 % z kupní ceny tj. 65.527,- Kč, a to nejpozději 5 dní před
uzavřením kupní smlouvy, která je přílohou č. 3 předloženého materiálu

3)

ukládá
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi
předložit návrh dle bodu 1) a 2) tohoto usnesení k rozhodnutí zastupitelstvu města
Vyřizuje:

Ing. Ladislav Rožnai,
vedoucí odboru majetkového

T: 11.04.2018

RM_M 17
(zn.předkl.)
Souhlas vlastníka s umístěním pevných překážek, omezením přístupu
08
na veřejně přístupnou účelovou komunikaci a změnou dopravního
značení ul. Žofínská v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava
Usnesení číslo: 08905/RM1418/124
Rada města
1)

souhlasí
s umístněním pevných překážek, s úpravou a umístěním dopravního značení a s omezením
přístupu na veřejně přístupnou účelovou komunikaci ul. Žofínská na pozemcích
v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, a to parc. č. 3585/2, 3585/4 a 229/1 ve vlastnictví
statutárního města Ostrava, pozemky nesvěřeny městskému obvodu,
dle situace - návrh řešení viz příloha č. 1 předloženého materiálu
pro žadatele
Ostravské komunikace, a. s.
Novoveská 25/1266, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory
IČO: 25396544

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené
podobě.
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RM_M 19
(zn.předkl.)
Návrh na uzavření Dodatku č. 29 ke smlouvě o výpůjčce mezi
08
statutárním městem Ostrava a Českou republikou - Hasičský záchranný
sbor Moravskoslezského kraje
Usnesení číslo: 08906/RM1418/124
Rada města
1)

rozhodla
na straně půjčitele o uzavření Dodatku č. 29 ke Smlouvě o výpůjčce ev. č. 1654/2003/MJ
ze dne 31. 12. 2003 uzavřené s Českou republikou - Hasičský záchranný sbor
Moravskoslezského kraje, se sídlem 700 30 Ostrava - Zábřeh, Výškovická 40, IČO 70884561
(jako vypůjčitel), dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

RM_M 20
(zn.předkl.)
Návrh na zřízení služebnosti a uzavření smlouvy o zřízení služebnosti
08
k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy pro DIAMO,
státní podnik, GEOSAN GROUP a.s. a Energie - stavební a báňská a.s.
Usnesení číslo: 08907/RM1418/124
Rada města
1)

rozhodla
na straně vlastníka zřídit služebnost a uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti bezpečnostního
prvku Staré důlní dílo “Kutací jáma 2 ” včetně ohrazení k pozemkům ve vlastnictví
statutárního města Ostravy:
p. p. č. 389/10 - ostatní plocha, jiná plocha,
p. p. č. 390/9 - ostatní plocha, ostatní komunikace,
v k. ú. Muglinov, obec Ostrava, s:
I. oprávněným
DIAMO, státní podnik
se sídlem Máchova 201, 471 27
IČO 000 02 739
a
II. oprávněným
GEOSAN GROUP a.s.
se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené
podobě.
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IČO 281 69 522
a
Energie - stavební a báňská a.s.
se sídlem KLADNO, Vašíčkova 3081, PSČ 272 04
IČO 451 46 802
a
vedlejším účastníkem
Green Gas DPB, a.s.
se sídlem Rudé armády 637, 739 21 Paskov
IČO 004 94 356
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

RM_M 21
(zn.předkl.)
Návrh na uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení
08
služebnosti a návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
Usnesení číslo: 08908/RM1418/124
Rada města
1)

rozhodla
na straně vlastníka uzavřít dodatek č. 3 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti
evid. č. 1461/2014/MJ ze dne 5. 6. 2014, ve znění dodatku č. 1 evid. č. 1461D1/2014/MJ ze
dne 9. 7. 2014 a dodatku č. 2 evid. č. 1461D2/2016/MJ ze dne 25. 5. 2016 s budoucím
oprávněným:
PODA a.s.
se sídlem 28. října 1168/102, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava
IČO: 25816179
dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

2)

rozhodla
na straně oprávněného uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene - zřízení, provozování
a údržby stavby kolektoru k pozemkům:

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené
podobě.
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p. p. č. 88/1 - orná půda,
p. p. č. 601/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace,
v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava, s povinným:
Česká republika - Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3
IČO: 01312774
dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

RM_M 22
(zn.předkl.)
Návrh na zřízení věcného břemene a návrh na uzavření smlouvy
08
o zřízení věcného břemene k pozemku ve vlastnictví statutárního města
Ostravy v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava, pro společnost Veolia
Energie ČR, a.s.
Usnesení číslo: 08909/RM1418/124
Rada města
1)

rozhodla
na straně vlastníka zřídit věcné břemeno a uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene přípojky
tepla 2 x DN 80 k pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy:
parc. č. 1567 - ostatní plocha, ostatní komunikace,
v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava, s oprávněným:
Veolia Energie ČR, a.s.
se sídlem 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
IČO 451 93 410
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

RM_M 31
(zn.předkl.)
Návrh na záměr města pronajmout části pozemku v k. ú. Heřmanice,
08
obec Ostrava, návrh na záměr neprodat části pozemku
v k. ú. Heřmanice, obec Ostrava

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené
podobě.

Strana 32/51

Statutární město Ostrava
rada města

Usnesení

Usnesení číslo: 08910/RM1418/124
Rada města
1)

rozhodla
o záměru města pronajmout část pozemku p. p. č. 495/1 - ostatní plocha, silnice, a to část
A o výměře 9,2 m2 a část B o výměře 58,8 m2 v k. ú. Heřmanice, obec Ostrava, dle zákresu
ve snímku, který je přílohou č. 1/1 a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměru zrušit

2)

nesouhlasí
s návrhem na záměr města prodat část pozemku p. p. č. 495/1 - ostatní plocha, silnice, a to část
A o výměře 9,2 m2 a část B o výměře 58,8 m2 v k. ú. Heřmanice, obec Ostrava, ve vlastnictví
statutárního města Ostravy, dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 1/1 předloženého
materiálu

3)

ukládá
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi
předložit návrh dle bodu 2) tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí
Vyřizuje:

Ing. Ladislav Rožnai,
vedoucí odboru majetkového

RM_M 32
Návrh na záměr města pronajmout části pozemků v k. ú. Nová Ves u
Ostravy a v k. ú. Heřmanice, obec Ostrava

T: 23.05.2018

(zn.předkl.)
08

Usnesení číslo: 08911/RM1418/124
Rada města
1)

rozhodla
o záměru města pronajmout část pozemku p. p. č. 522 - ostatní plocha, silnice o výměře
3,10 m2 v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava, dle zákresu ve snímku, který je přílohou
č. 1/1 předloženého materiálu a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit

2)

rozhodla
o záměru města pronajmout části pozemku p. p. č. 491/3 - ostatní plocha, silnice, a to část
A o výměře 10,5 m2 a část B o výměře 8,7 m2 v k. ú. Heřmanice, obec Ostrava, dle zákresu ve
snímcích, které jsou přílohou č. 2/1 předloženého materiálu a zároveň si vyhrazuje právo

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené
podobě.
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kdykoliv tento záměr zrušit

RM_M 38
(zn.předkl.)
Návrh na uzavření darovací smlouvy k nemovitým věcem
08
v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita Na Karolině, Havlíčkovo
nábřeží, Smetanovo náměstí, Černá louka), návrh na uzavření smlouvy
o zřízení služebnosti inženýrské sítě k nemovitým věcem
v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava
Usnesení číslo: 08912/RM1418/124
k usnesení č. 2186/ZM1418/34
Rada města
1)

souhlasí
s návrhem na uzavření Darovací smlouvy s Ostravskou univerzitou, Dvořákova 138/7,
Ostrava-Moravská Ostrava, PSČ 702 00, IČO: 619 88 987 k níže uvedeným nemovitým
věcem v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města
Ostravy, nesvěřeným městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, a to:
- pozemek parc. č. 213/1
- pozemek parc. č. 213/4
- pozemek parc. č. 213/16
- pozemek parc. č. 213/19, jehož součástí je stavba č. p. 3260, obč. vybavenost
- pozemek parc. č. 213/20
- pozemek parc. č. 213/22
- pozemek parc. č. 213/23
- pozemek parc. č. 213/24
- pozemek parc. č. 214/10
- pozemek parc. č. 225/9
- pozemek parc. č. 225/10
- pozemek parc. č. 3465/7
- pozemek parc. č. 3465/8
- pozemek parc. č. 3466/3
- pozemek parc. č. 3960
- pozemek parc. č. 3961
- pozemek parc. č. 3962
- pozemek parc. č. 3963
- pozemek parc. č. 3964
- pozemek parc. č. 3965
- pozemek parc. č. 3966
- pozemek parc. č. 3967
- pozemek parc. č. 3968
- pozemek parc. č. 3969
- pozemek parc. č. 3970/2

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené
podobě.
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- pozemek parc. č. 3971/2
- pozemek parc. č. 3972/2
- pozemek parc. č. 3979/2
- pozemek parc. č. 3980
- pozemek parc. č. 3981
- pozemek parc. č. 3982
- pozemek parc. č. 3983
- pozemek parc. č. 3984
- pozemek parc. č. 3985
- pozemek parc. č. 3986
- pozemek parc. č. 3987
- pozemek parc. č. 3988
- pozemek parc. č. 3989
- pozemek parc. č. 3990
- pozemek parc. č. 3991
- pozemek parc. č. 3992
- pozemek parc. č. 3993
- pozemek parc. č. 3994
- pozemek parc. č. 3995
- pozemek parc. č. 3997
- pozemek parc. č. 3998
- pozemek parc. č. 3999
- pozemek parc. č. 4000
- pozemek parc. č. 4001
- pozemek parc. č. 4002
- pozemek parc. č. 3468/5
dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
2)

rozhodla
na straně oprávněného uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti - zřízení, provozování a údržby
veřejného osvětlení včetně 2 ks sloupů a svítidel a kanalizačního sběrače
DN 1200 x 1200 k pozemkům:
- parc. č. 213/4 - ostatní plocha, jiná plocha,
- parc. č. 213/22 - ostatní plocha, jiná plocha,
- parc. č. 213/23 - ostatní plocha, jiná plocha,
- parc. č. 213/24 - ostatní plocha, jiná plocha,
- parc. č. 214/10 - ostatní plocha, ostatní komunikace,
- parc. č. 225/9 - ostatní plocha, ostatní komunikace,
- parc. č. 3468/5 - ostatní plocha, dráha,
v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, s povinným:
Ostravská univerzita

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené
podobě.
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se sídlem Dvořákova 138/7, Ostrava - Moravská Ostrava, PSČ 702 00
IČO: 61988987
dle přílohy č. 6 předloženého materiálu za podmínky, že dojde k převodu vlastnického práva
k výše uvedeným pozemkům na základě darovací smlouvy uvedené v bodě 1) tohoto usnesení
3)

ukládá
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodu 1) tohoto usnesení
Vyřizuje:

Ing. Ladislav Rožnai,
vedoucí odboru majetkového

T: 11.04.2018

RM_M 43
(zn.předkl.)
Návrh na uzavření dohody o provedení záchranného archeologického
08
výzkumu pozemku v k.ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava
s Ostravským muzeem, p.o.
Usnesení číslo: 08913/RM1418/124
Rada města
1)

rozhodla
na straně vlastníka
uzavřít “Dohodu o provedení záchranného archeologického výzkumu” na pozemku
ve vlastnictví statutárního města Ostrava, a to p.p.č. 203/3, lesní pozemek v k.ú. Nová Ves
u Ostravy, obec Ostrava (lesopark “Benátky”),
s příspěvkovou organizací:
Ostravské muzeum, příspěvková organizace
se sídlem: Masarykovo náměstí č. 1/1, 728 41, Ostrava - Moravská Ostrava
IČO: 000 97 594,
za účelem provedení záchranného archeologického výzkumu,
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

RM_M 48
(zn.předkl.)
Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce a návrh na záměr města vypůjčit
08
část pozemku v k. ú. Přívoz, obec Ostrava
Usnesení číslo: 08914/RM1418/124
Rada města
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené
podobě.
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Usnesení

rozhodla
na straně půjčitele uzavřít smlouvu o výpůjčce k prostoru o výměře 1081 m2, označeném jako
P2, v budově bez čp/če, stavba pro výrobu a skladování, která je součástí pozemku
p. č. st. 170/1 - zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Přívoz, obec Ostrava
s Dopravním podnikem Ostrava a. s., se sídlem Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava,
702 00 Ostrava, IČO 619 74 757
za účelem uskladnění vyřazených vozidel Dopravního podniku Ostrava a. s., které budou
sloužit jako exponáty budoucího muzea MHD
na dobu určitou 29 dní
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

2)

rozhodla
o záměru města vypůjčit prostor o výměře 1081 m2, označený jako P2, v budově bez čp/če,
stavba pro výrobu a skladování, která je součástí pozemku p. č. st. 170/1 - zastavěná plocha a
nádvoří v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, dle zákresu v půdorysném snímku, který je
přílohou č. 1 předloženého materiálu
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit

RM_M 10
Návrh na uzavření smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení
v souvislosti s akcí ORG 7236 - Rekonstrukce vodovodu ul. Klečkova a
dostavba kanalizace v ul. Klečkova

(zn.předkl.)
05

Usnesení číslo: 08915/RM1418/124
Rada města
1)

rozhodla
o uzavření smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní
souvisejících č. 4000214235 v rámci přípravy stavby ORG 7236 - Rekonstrukce vodovodu
ul. Klečkova a dostavba kanalizace v ul. Klečkova se společností GasNet, s.r.o., se sídlem
Klíšská 940, PSČ 400 01, Ústí nad Labem, IČO: 27295567 dle přílohy č.1 předloženého
materiálu

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené
podobě.
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Veřejná
zakázka
poř. č. 32/2018

“Parkoviště

Usnesení

Hlubina

-

PD+IČ+BOZP+AD”,

(zn.předkl.)
05

Usnesení číslo: 08916/RM1418/124
k usnesení č. 08659/RM1418/120
Rada města
1)

zrušuje
dle ustanovení § 127 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů, zjednodušené podlimitní řízení na vypracování projektových dokumentací
a plánu BOZP včetně výkonu inženýrské činnosti v rozsahu pro zajištění pravomocného
územního rozhodnutí a stavebního povolení, včetně výkonu autorského dozoru, vše pro stavbu
„Parkoviště Hlubina“ v k.ú. Moravská Ostrava a k.ú. Vítkovice, obec Ostrava, z důvodu
uvedeného v předloženém materiálu

RM_VZ 3
Veřejná zakázka “Cyklotrasa M - 1. máje, Sokola Tůmy (PD+AD+IČ)”,
poř. č. 49/2018

(zn.předkl.)
05

Usnesení číslo: 08917/RM1418/124
Rada města
1)

rozhodla
o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na vypracování
dokumentací a výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru pro stavbu “Cyklotrasa M –
ul. 1. máje, Sokola Tůmy” v rozsahu přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností:
HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.
se sídlem: Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8
IČO: 45797170
za cenu nejvýše přípustnou 445.000,- Kč bez DPH

RM_VZ 4
(zn.předkl.)
Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o
05
dílo a smlouvy příkazní pro stavbu “Rekonstrukce vodovodu
ul. Přemyslovců”
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené
podobě.
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Usnesení číslo: 08918/RM1418/124
Rada města
1)

rozhodla
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo a smlouvy příkazní na
zpracování projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a projektové
dokumentace pro vydání stavebního povolení s propracováním do úrovně dokumentace pro
provádění stavby “Rekonstrukce vodovodu ul. Přemyslovců” v k.ú. Mariánské Hory
a Hulváky, obec Ostrava, včetně výkonu inženýrské činnosti tj. zajištění vydání územního
rozhodnutí a stavebního povolení a výkonu autorského dozoru po dobu realizace této stavby,
se zhotovitelem (příkazníkem):
PIPS SK s.r.o., se sídlem: Mierová 30, 821 05 Bratislava, Slovenská republika, IČO:43987311
za cenu a odměnu nejvýše přípustnou 255.000,- Kč bez DPH + DPH v zákonné výši dle
přílohy č.3 předloženého materiálu

RM_VZ 5
(zn.předkl.)
Veřejná zakázka “Dostavba kanalizace v ul. Chrobákova” poř. č. 57/2018
05
Usnesení číslo: 08919/RM1418/124
Rada města
1)

rozhodla
o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na realizaci stavby
“Dostavba kanalizace v ul. Chrobákova” v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava, dle přílohy
č. 1 předloženého materiálu se společností:
HYDROSPOR spol. s r.o.
se sídlem: Úprkova 966/3, 702 00 Ostrava
IČO: 47666374
za cenu nejvýše přípustnou 1.586.171,98 Kč bez DPH

RM_VZ 6
(zn.předkl.)
Veřejná zakázka “Prodloužení sběrače B do Radvanic - 3. a 4. část 05
pasportizace a monitoring”, poř. č. 52/2018
Usnesení číslo: 08920/RM1418/124
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené
podobě.
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Rada města
1)

rozhodla
o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na provedení
pasportizace a monitoringu objektů během realizace stavby „Propojení sběrače
B do Radvanic“ v rozsahu přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností:
INSET s.r.o.
se sídlem: Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3
IČO: 03579727
za cenu nejvýše přípustnou 787.800,- Kč bez DPH

RM_VZ 8
(zn.předkl.)
Veřejná zakázka “Doplnění stávající sítě veřejného osvětlení (PD)”,
05
poř. č. 56/2018
Usnesení číslo: 08921/RM1418/124
Rada města
1)

rozhodla
o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané “Doplnění
stávající sítě veřejného osvětlení (PD)”, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností:
PTD Muchová, s.r.o.
se sídlem: Olešní 313/14, 712 00 Ostrava
IČO: 277 67 931
za cenu nejvýše přípustnou 631.700,- Kč bez DPH.

RM_VZ 9
Veřejná zakázka “Oprava lesní cesty Březiny”, poř. č. 66/2018

(zn.předkl.)
05

Usnesení číslo: 08922/RM1418/124
Rada města
1)

rozhodla
o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na realizaci stavby

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené
podobě.
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„Oprava lesní cesty Březiny, k. ú. Stará Ves nad Ondřejnicí“ dle přílohy č. 1 předloženého
materiálu se společností:
COLAS CZ, a.s.
se sídlem: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
IČO: 26177005
za cenu nejvýše přípustnou 2 455 072,66 Kč bez DPH

RM_M 3
(zn.předkl.)
Povolení výjimky ze stavební uzávěry SDD “Jáma I - Svatá Anna”
89
pro stavbu “Rekonstrukce vodovodu a stok v lokalitě K Salmovci”
v k. ú. Slezská Ostrava
Usnesení číslo: 08923/RM1418/124
Rada města
1)

rozhodla
o povolení výjimky ze zákazu stavební činnosti ve stavební uzávěře stanovené územním
rozhodnutím č. 44/97 pro území vymezené bezpečnostním pásmem starého důlního díla “Jáma
I - Svatá Anna” v k. ú. Slezská Ostrava, a to za účelem umístění a realizace části stavby
“Rekonstrukce vodovodu a stok v lokalitě K Salmovci” zasahující do stavební uzávěry dle
přílohy č. 1 předloženého materiálu

RM_M 49
(zn.předkl.)
Mezinárodní architektonicko-urbanistická soutěž o návrh koncertní haly
89
města Ostravy
Usnesení číslo: 08924/RM1418/124
Rada města

1)

schvaluje
záměr na vyhlášení užší anonymní dvoufázové projektové soutěže o návrh koncertní haly
města Ostravy dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené
podobě.
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2)

Usnesení

schvaluje
složení soutěžní poroty dle přílohy č. 1 a přílohy č. 2 předloženého materiálu

3)

schvaluje
složení vyzvaných účastníků v soutěži dle přílohy č. 1 a přílohy č. 3 předloženého materiálu

4)

bere na vědomí
celkové odhadované náklady na uspořádání soutěže ve výši cca 12.250.000,- Kč dle důvodové
zprávy předloženého materiálu (mimo finančních nákladů na zhotovení projekční
dokumentace, inženýrské činnosti)

5)

pověřuje
odbor ÚHA a SŘ ve spolupráci s odborem veřejných zakázek a kapitálových účastí a odborem
hospodářské správy zajištěním organizace architektonicko-urbanistické soutěže

RM_MZP 2
(zn.předkl.)
Návrh na poskytnutí odměn řediteli Zoologické zahrady Ostrava,
80
příspěvková organizace
Usnesení číslo: 08925/RM1418/124
Rada města
1)

schvaluje
poskytnutí odměn řediteli příspěvkové organizace Zoologická zahrada Ostrava, příspěvková
organizace dle důvodové zprávy tohoto materiálu a zápisu z projednání výsledku hospodaření
Zoologické zahrady Ostrava, příspěvkové organizace za rok 2017

RM_M 37
(zn.předkl.)
Poskytnutí účelového investičního a neinvestičního transferu z Fondu
80
životního prostředí města Ostravy městskému obvodu Radvanice
a Bartovice na realizaci projektu “Revitalizace významných krajinných
prvků č. 61 Parčík u školy na ul. U Statku, č. 76 Parková úprava
u bývalého kina Odboj, č. 65 Alej podél ul. Bartovická a revitalizace
parku U Káňů v k. ú. Radvanice” - 2. etapa
Usnesení číslo: 08926/RM1418/124
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené
podobě.
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Rada města
1)

rozhodla
o poskytnutí účelového neinvestičního transferu z Fondu životního prostředí města Ostravy
městskému obvodu Radvanice a Bartovice ve výši 75 % z celkových nákladů na realizaci
projektu “VKP č. 65 Alej podél ul. Bartovická”, maximálně však 450.000 Kč dle přílohy
č. 1, 2, 3 a 5 a důvodové zprávy předloženého materiálu

2)

rozhodla
o poskytnutí účelového investičního a neinvestičního transferu z Fondu životního prostředí
města Ostravy městskému obvodu Radvanice a Bartovice ve výši 75 % z celkových nákladů
na realizaci projektu “VKP č. 76 Parková úprava u bývalého kina Odboj: projekt Revitalizace
plochy na ul. Hvězdná - v k. ú. Radvanice”, maximálně však 1 473 526 Kč, z toho:
• 1.418.848 Kč na realizaci v roce 2018
• 18.226 Kč na realizaci následné péče v roce 2019
• 18.226 Kč na realizaci následné péče v roce 2020
• 18.226 Kč na realizaci následné péče v roce 2021
dle přílohy č. 1), 2), 4) a 6) a důvodové zprávy předloženého materiálu

3)

schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se
u statutárního města Ostravy
- zvyšuje financování
pol. 8115, ÚZ 1030, ORJ 120 ............................................................ o 1 870 tis. Kč
- zvyšují se převody mezi statutárním městem a městskými obvody – výdaje
§ 6330, pol. 5347, ÚZ 1030, ORJ 120, ORJ 517 ............................... o 1.729 tis. Kč
§ 6330, pol. 5347, ÚZ 1030, ORJ 120, ORJ 617 .................................. o 141 tis. Kč
u městského obvodu Radvanice a Bartovice:
- zvyšují se převody mezi statutárním městem a městskými obvody – příjmy
§ 6330, pol. 4137, ÚZ 1030, ORG 517 .............................................. o 1.729 tis. Kč

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené
podobě.
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§ 6330, pol. 4137, ÚZ 1030, ORG 617 ................................................. o 141 tis. Kč
- zvyšují se běžné výdaje
§ 3xxx, pol. 5xxx, ÚZ 1030 ................................................................ o 1.729 tis. Kč
- zvyšují se kapitálové výdaje
§ 3xxx, pol. 6xxx, ÚZ 1030 ................................................................... o 141 tis. Kč
4)

ukládá
odboru financí a rozpočtu
realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 3) tohoto usnesení
Vyřizuje:

5)

Ing. Lukáš Jančálek,
vedoucí odboru financí a rozpočtu

T: 30.04.2018

ukládá
městskému obvodu Radvanice a Bartovice
uplatnění částky 75 % z celkových nákladů, maximálně však 18.226 Kč na realizaci projektu
“VKP č. 76 Parková úprava u bývalého kina Odboj: projekt Revitalizace plochy
na ul. Hvězdná - v k. ú. Radvanice” dle bodu 2) tohoto usnesení do návrhu schváleného
rozpočtu na rok 2019 u odboru financí a rozpočtu Magistrátu města Ostravy
Vyřizuje:

6)

Mgr. Šárka Tekielová,
starostka městského obvodu Radvanice a Bartovice

T: 31.10.2018

ukládá
městskému obvodu Radvanice a Bartovice
uplatnění částky 75 % z celkových nákladů, maximálně však 18.226 Kč na realizaci projektu
“VKP č. 76 Parková úprava u bývalého kina Odboj: projekt Revitalizace plochy na ul.
Hvězdná - v k. ú. Radvanice” dle bodu 2) tohoto usnesení do návrhu schváleného rozpočtu na
rok 2020 u odboru financí a rozpočtu Magistrátu města Ostravy
Vyřizuje:

7)

Mgr. Šárka Tekielová,
starostka městského obvodu Radvanice a Bartovice

T: 31.10.2019

ukládá
městskému obvodu Radvanice a Bartovice
uplatnění částky 75 % z celkových nákladů, maximálně však 18.226 Kč na realizaci projektu
“VKP č. 76 Parková úprava u bývalého kina Odboj: projekt Revitalizace plochy

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené
podobě.
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na ul. Hvězdná - v k. ú. Radvanice” dle bodu 2) tohoto usnesení do návrhu schváleného
rozpočtu na rok 2021 u odboru financí a rozpočtu Magistrátu města Ostravy
Vyřizuje:

8)

Mgr. Šárka Tekielová,
starostka městského obvodu Radvanice a Bartovice

T: 30.10.2020

doporučuje
městskému obvodu Radvanice a Bartovice
zajistit realizaci projektů uvedených v bodě 1) a 2) tohoto usnesení společností Ostravské
městské lesy a zeleň, s.r.o.

RM_VZ 7
(zn.předkl.)
Veřejná zakázka “Akční plán adaptace na dopady změny klimatu
80
ve městě Ostrava”
Usnesení číslo: 08927/RM1418/124
Rada města
1)

rozhodla
o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na zpracování
“Akčního plánu adaptace na dopady změny klimatu ve městě Ostrava”, dle přílohy
č. 1 a důvodové zprávy předloženého materiálu se společností:
EKOTOXA s.r.o.
Fišerova 403/7, 602 00 Brno - Černá Pole
IČO: 64608531
za cenu nejvýš přípustnou 80.000,- Kč bez DPH

RM_M 6
Úpravy rozpočtu r. 2018

(zn.předkl.)
07

Usnesení číslo: 08928/RM1418/124
Rada města
1)

schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené
podobě.
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zvyšují
- neinvestiční přijaté transfery od krajů
na pol. 4122, ORJ 120, ÚZ 13307 o 289 tis.Kč (A.1.)
- běžné výdaje
na § 3799, pol. 5169, ORJ 300 o 100 tis.Kč (C.1.)
- neinvestiční transfery
na § 3529, pol. 5336, ORJ 170, ÚZ 13307, org. 4245 o 289 tis.Kč (A.1.)
snižují
- běžné výdaje
na § 3699, pol. 5169,ORJ 300 o 100 tis.Kč (C.1.)
2)

ukládá
vedoucímu odboru financí a rozpočtu
realizovat schválené rozpočtové opatření
Vyřizuje:

Ing. Lukáš Jančálek,
vedoucí odboru financí a rozpočtu

RM_VZ 1
Veřejná zakázka na poskytování pojistných služeb

T: 30.04.2018

(zn.předkl.)
07

Usnesení číslo: 08929/RM1418/124
Rada města
1)

rozhodla
o uzavření smluv o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání dle § 9 odst. 4
zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, mezi statutárním
městem Ostrava a zadavateli uvedenými v příloze č. 1 předloženého materiálu a dle vzorové
smlouvy uvedené v příloze č. 2 předloženého materiálu

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené
podobě.
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2)

Usnesení

žádá
městské obvody statutárního města Ostravy,
aby zajistily uzavření smluv o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání dle
§ 9 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dle
bodu 1) tohoto usnesení ze strany příspěvkových organizací zřízených těmito městskými
obvody

3)

žádá
obchodní společnosti se 100 % majetkovou účasti statutárního města Ostravy,
aby uzavřely smlouvu o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání dle
§ 9 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů dle
bodu 1) tohoto usnesení

4)

žádá
příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Ostrava,
aby uzavřely smlouvu o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání dle
§ 9 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů dle
bodu 1) tohoto usnesení

5)

rozhodla
aby společnost SATUM CZECH s.r.o., Porážková 1424/20, 702 00 Ostrava, IČO: 25373951,
na základě Smlouvy o spolupráci při zajišťování komplexní pojistné ochrany, provedla jménem
statutárního města Ostravy úkony zadavatelské činnosti podle zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vztahující se k veřejné zakázce
na poskytování pojistných služeb s variantní dobou plnění na 1, 3 a 5 let

RM_M 41
(zn.předkl.)
Písemná zpráva - Rekonstrukce historické budovy bývalých jatek pro
89
účely Galerie Plato
Usnesení číslo: 08930/RM1418/124
Rada města
1)

bere na vědomí
“Písemnou zprávu”, zpracovanou KWK PROMES arch. Robert Konieczny 40-048 Katowice,
ul. Rymera 3/5; na základě smlouvy o dílo č. 3663/2017/OI dle přílohy č. 2 předloženého
materiálu

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené
podobě.
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2)

Usnesení

schvaluje
připomínky zadavatele dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

RM_M 27
Stav Projektu implementace GDPR

(zn.předkl.)
36

Usnesení číslo: 08931/RM1418/124
Rada města
1)

bere na vědomí
stav Projektu implementace GDPR dle důvodové zprávy předloženého materiálu

RM_M 28
(zn.předkl.)
Kontrola plnění usnesení rady města za období prosinec 2017,
28
leden - únor 2018
Usnesení číslo: 08932/RM1418/124
Rada města
1)

schvaluje
předloženou kontrolu s tím, že
a) usnesení dle přílohy č. 1, 2 a 3 předloženého materiálu jsou splněna a vyřazují se z dalšího
sledování
b) usnesení dle přílohy č. 4 předloženého materiálu ponechává k další kontrole

RM_M 24
Uzavření Smlouvy o centralizovaném zadávání

(zn.předkl.)
90

Usnesení číslo: 08933/RM1418/124
Rada města

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené
podobě.
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1)

Usnesení

rozhodla
o uzavření Smlouvy o centralizovaném zadávání upravující vzájemná práva a povinnosti
centrálního zadavatele a pověřujícího zadavatele v souvislosti s realizací veřejné zakázky
na nákup drogistického materiálu, čisticích prostředků, obalového materiálu a jednorázových
papírových výrobků pro statutární město Ostrava, Magistrát města Ostravy a Městskou policii
Ostrava se společností Domov Slunečnice Ostrava, příspěvkovou organizací dle přílohy
č. 1 předloženého materiálu.

RM_M 1
(zn.předkl.)
Návrh na vystavení objednávky a objednání prací v režimu „in – house“
84
na provedení opravy svršku části hlavní příjezdové komunikace areálu
výstaviště Černá louka v k.ú. Moravská Ostrava u zhotovitele Ostravské
komunikace a.s. za cenu v místě a čase obvyklou ve výši 120 973,-- Kč
bez DPH
Usnesení číslo: 08934/RM1418/124
Rada města
1)

rozhodla
o vystavení objednávky a objednání prací v režimu „in – house“ na provedení opravy svršku
části hlavní příjezdové komunikace areálu výstaviště Černá louka a to u zhotovitele Ostravské
komunikace a.s. za cenu v místě a čase obvyklou ve výši 120 973,-- Kč bez DPH

2)

zmocňuje
vedoucího odboru hospodářské správy
k podpisu objednávky dle bodu 1) tohoto usnesení
Vyřizuje:

Ing. Bc. Pavel Šmátrala,
vedoucí odboru hospodářské správy

T: 13.04.2018

RM_M 5
(zn.předkl.)
Návrh na nesouhlas ke stavbě na pozemcích v katastrálním území obce
84
Ostrava, jako vlastníka sousední nemovitosti
Usnesení číslo: 08935/RM1418/124
Rada města

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené
podobě.
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1)

Usnesení

nesouhlasí
jako vlastník sousední nemovitosti (statutární město Ostrava vlastní pozemek
parc. č. 3265/9 – ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Radvanice, obec Ostrava)
s umístěním a realizací stavby “Autoservis pana Richtára” na pozemku parc. č. 145 - orná
půda, pozemku parc. č. 146 - orná půda, pozemku parc. č. 147 - trvalý travní porost a pozemku
parc. č. 148 - zahrada v k.ú. Radvanice, obec Ostrava, pro žadatele stavby: XXXXXXX
XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XXX XXXXXXXXXXX X XXXXXXXX, na základě
plné moci investora stavby: XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXX XXXX XXX
XXX XXXXX dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

2)

ukládá
Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru hospodářské správy
zajistil vyhotovení příslušného nesouhlasu se stavbou dle bodu 1) tohoto usnesení a s tím
spojené veškeré úkony
Vyřizuje:

3)

Ing. Bc. Pavel Šmátrala,
vedoucí odboru hospodářské správy

T: 13.04.2018

zmocňuje
vedoucího odboru hospodářské správy
k podpisu nesouhlasu se stavbou dle bodu 1) a 2) tohoto usnesení
Vyřizuje:

Ing. Bc. Pavel Šmátrala,
vedoucí odboru hospodářské správy

RM_M 7
Úhrada za dálkové kreditování frankovacích strojů

T: 13.04.2018

(zn.předkl.)
84

Usnesení číslo: 08936/RM1418/124
Rada města

1)

rozhodla
o provedení úhrady kreditu ve prospěch České pošty, s.p., Politických vězňů 909/4, Praha 1,
PSČ 110 00, IČ47114983, pro dálkové nastavení kreditů sloužících k úhradě cen za poštovní
služby spojené s odesíláním (frankováním) poštovních zásilek:
a) ve výši 500.000,-Kč pro frankovací stroj FRAMA MAILMAX 4430TC50, v.č. 910769,
umístěný na podatelně v objektu Nové radnice

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené
podobě.
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Statutární město Ostrava
rada města

Usnesení

b) ve výši 500.000,-Kč pro frankovací stroj FRAMA MAILMAX 4430TC50, v.č. 910365,
umístěný na podatelně v objektu Nové radnice

RM_M 25
Kácení dřevin na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Ostravy

(zn.předkl.)
84

Usnesení číslo: 08937/RM1418/124
Rada města
1)

souhlasí
s kácením 36 ks dřevin (2 skupiny keřů, 1 keř a 33 stromů),
rostoucích na pozemku parc. č. 213/22 – ostatní plocha, jiná plocha a pozemku
parc. č. 3468/5 – ostatní plocha, dráha v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, a to
v souvislosti s přípravou stavby „Nová budova Fakulty umění OU – vybudování zázemí pro
Centrum digitálních technologií, hudební produkci a multimédia” pro investora stavby:
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava, IČO: 61988987 dle přílohy
č. 1 předloženého materiálu

2)

ukládá
Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru hospodářské správy
vyhotovil pro žadatele INKOS-OSTRAVA, a.s. souhlas s kácením dřevin a souhlas s podáním
žádosti o zahájení řízení o povolení kácení dřevin a vydání rozhodnutí příslušným správním
orgánem dle bodu 1) tohoto usnesení
Vyřizuje:

3)

Ing. Bc. Pavel Šmátrala,
vedoucí odboru hospodářské správy

T: 13.04.2018

zmocňuje
vedoucího odboru hospodářské správy
k podpisu souhlasu s kácením dřevin a souhlasu s podáním žádosti o zahájení řízení o povolení
kácení dřevin a vydání rozhodnutí příslušným správním orgánem pro žadatele INKOSOSTRAVA, a.s. dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení
Vyřizuje:

Ing. Bc. Pavel Šmátrala,
vedoucí odboru hospodářské správy

T: 11.04.2018

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené
podobě.
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