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Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 17.05.2016 
  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název zn.předkl. 

03890/RM1418/59 RM_M 0 Schválení programu 59. schůze rady města dne 

17.05.2016 

35 

03891/RM1418/59 RM_M 5 Zpráva ze zahraniční pracovní cesty pana 

Vladimíra Poláka, člena zastupitelstva města a 

předsedy komise kultury rady města, do Norska 

(Oslo) ve dnech 21.–24.04.2016 

72 

03892/RM1418/59 RM_M 40 Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Mgr. Jana 

Žemly, ředitele Janáčkovy filharmonie Ostrava, 

p.o., do Německa, Švýcarska a Rakouska ve dnech 

21.-26.04.2016 

42 

03893/RM1418/59 RM_M 39 Dohoda o poskytování služeb, o změně obsahu 

smlouvy o půjčce a o započtení pohledávek 

25 

03894/RM1418/59 RM_M 6 Návrh na uzavření Dohody o plné moci s Mgr. 

Michalem Mariánkem, náměstkem primátora, a na 

schválení zahraniční pracovní cesty členů 

zastupitelstva města dle přiloženého seznamu do 

Polska (Katovice) dne 24.05.2016 

01 

03895/RM1418/59 RM_M 7 Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty 

JUDr. Lukáše Semeráka, člena rady města, do 

Francie (Paříž) ve dnech 14-16.6.2016 

01 

03896/RM1418/59 RM_MZP 4 Výzva k odstranění vad obsažených ve zprávách z 

forenzních auditů vybraných obchodních 

společností a Městské nemocnice Ostrava, 

příspěvkové organizace 

02 

03897/RM1418/59 RM_M 47 Schválení navýšení dotace z Regionálního 

operačního programu Moravskoslezsko pro 

projekt Městské nemocnice Ostrava a schválení 

přesunu alokací mezi oběma Ostravskými IPRM 

38 

03898/RM1418/59 RM_M 50 Odvolání proti zjištění z veřejnosprávní kontroly v 

rámci projektu Prodloužená ul. Ruská 

38 

03899/RM1418/59 RM_M 12 Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do 

vlastnictví právnické osoby Městské nemocnice 

Ostrava, příspěvková organizace 

40 

03900/RM1418/59 RM_M 41 Souhlas s podáním odvolání proti platebnímu 

výměru na odvod za porušení rozpočtové kázně 

86 

03901/RM1418/59 RM_M 42 Zpráva o ukončení realizace projektů v oblasti 

sociální péče financovaných z operačního 

programu Lidské zdroje a zaměstnanost 

86 

03902/RM1418/59 RM_M 34 Návrh na snížení neinvestiční účelové dotace 

poskytnuté společnosti DK POKLAD, s.r.o. a 

uzavření Dodatku č. 1 

87 

03903/RM1418/59 RM_M 31 Návrh na poskytnutí investiční účelové dotace 

obchodní společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., 

na akci “Rekonstrukce parkovacího systému 

OSTRAVAR ARÉNY” 

45 
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03904/RM1418/59 RM_M 3 Vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí 

stipendia města Ostrava pro akademický rok 

2016/2017 

91 

03905/RM1418/59 RM_M 36 Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o 

finanční spoluúčasti a spolupráci při zajištění 

projektu s Roma Education Fund, evidenční číslo 

smlouvy 3157/2015/SVZV 

91 

03906/RM1418/59 RM_M 37 Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace z 

rozpočtu statutárního města Ostravy organizaci 

Rada dětí a mládeže Moravskoslezského kraje 

91 

03907/RM1418/59 RM_MZP 1 Projednání vybraných bodů řádné valné hromady 

obchodní společnosti Ostravské vodárny a 

kanalizace a.s. 

90 

03908/RM1418/59 RM_MZP 2 Projednání vybraných bodů řádné valné hromady 

obchodní společnosti Společnost pro využití letiště 

Ostrava-Mošnov a.s. 

90 

03909/RM1418/59 RM_M 13 Návrh na změnu majetkové účasti statutárního 

města Ostravy ve společnosti OZO Ostrava s.r.o. 

90 

03910/RM1418/59 RM_M 35 Souhlas se členem představenstva a se členy 

dozorčí rady v nástupnické společnosti po fúzi 

sloučením společností OVANET a.s. a 

OVA!!!CLOUD.net a.s. 

90 

03911/RM1418/59 RM_M 10 Návrh na uzavření nájemní smlouvy na pronájem 

služebního bytu č. 6 v domě na ul. Pobialova č. 

875/8, Moravská Ostrava 

08 

03912/RM1418/59 RM_M 15 Návrh na záměr výpůjčky části pozemku v k.ú. 

Moravská Ostrava, obec Ostrava 

08 

03913/RM1418/59 RM_M 16 Návrh na souhlas s umístěním staveb, uzavření 

smluv o budoucích smlouvách o zřízení věcných 

břemen, dohody o zrušení smlouvy o budoucí 

smlouvě o zřízení věcného břemene evid. č. 

2037/2015/MJ a dodatku č. 1 ke smlouvě o 

budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene evid. 

č. 2343/2013/MJ 

08 

03914/RM1418/59 RM_M 17 Návrh na souhlas s umístěním stavebních objektů 

do pozemků ve vlastnictví SMO, návrh na 

uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení 

služebnosti a návrh na uzavření nájemních smluv s 

Abano s.r.o. a manžely H. 

08 

03915/RM1418/59 RM_M 18 Návrh na zřízení služebnosti a uzavření smlouvy o 

zřízení služebnosti k pozemkům ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy v k.ú. Sedlnice, obec 

Sedlnice, a v k.ú. Mošnov, obec Mošnov, pro 

společnost Letecké Cargo MOŠNOV s.r.o. 

08 

03916/RM1418/59 RM_M 19 Návrh na zrušení usnesení a uzavření smluv o 

zřízení služebnosti s fyzickými osobami 

 

 

08 
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03917/RM1418/59 RM_M 20 Návrh na zřízení věcného břemene, uzavření 

smlouvy o zřízení věcného břemene a uzavření 

dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o 

zřízení věcného břemene-služebnosti k pozemkům 

ve vlastnictví SMO pro oprávněného ČEZ 

Distribuce, a.s. 

08 

03918/RM1418/59 RM_M 21 Návrh na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o 

zřízení služebnosti evid. č. 1461/2014/MJ pro 

oprávněného PODA a.s. 

08 

03919/RM1418/59 RM_M 22 Předchozí souhlas rady města s uzavřením 

dodatku č. 2 k nájemní smlouvě na nebytový 

prostor domu č.p. 1222 pro městský obvod 

Moravská Ostrava a Přívoz 

08 

03920/RM1418/59 RM_M 23 Návrh na záměr města pronajmout části pozemku 

v k.ú. Kunčice nad Ostravicí, obec Ostrava Návrh 

na záměr pronajmout část pozemků v k.ú. Nová 

Bělá, obec Ostrava Návrh na záměr výpůjčky 

pozemků v k.ú.Hrabová, obec Ostrava 

08 

03921/RM1418/59 RM_M 24 Návrh na záměr města pronajmout část pozemku v 

k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava Návrh na 

záměr města pronajmout pozemky a část pozemku 

v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

08 

03922/RM1418/59 RM_M 25 Souhlas s podnájmy dvou bytů v domě na ul. 

Horní 3030/96, Ostrava - Bělský Les 

08 

03923/RM1418/59 RM_M 26 Návrh na uzavření dohody o skončení nájmu a 

návrh na záměr pronájmu části pozemku v k.ú. 

Dubina u Ostravy, obec Ostrava 

08 

03924/RM1418/59 RM_M 27 Návrh na záměr města pronajmout a vypůjčit části 

pozemků v k. ú. Moravská Ostrava, Petřkovice u 

Ostravy, Koblov, obec Ostrava 

08 

03925/RM1418/59 RM_M 28 Návrh na záměr výpůjčky, resp. pronájmu 

nemovitostí v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec 

Ostrava 

08 

03926/RM1418/59 RM_M 46 Uznání dluhu a dohoda o splátkách Prominutí 

dluhu a dohoda o prominutí dluhu (poplatků z 

prodlení) 

08 

03927/RM1418/59 RM_M 48 Návrh na uzavření smlouvy o využívání 

sportoviště 

08 

03928/RM1418/59 RM_M 49 Návrh na souhlas s umístěním stavby na pozemku 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy - 

“Dětské hřiště v areálu výstaviště Černá louka” 

08 

03929/RM1418/59 RM_M 1 Návrh na uzavření “Smluv o zřízení služebností”    

v souvislosti se stavbami zahrnutými do 

kapitálového rozpočtu města Ostravy 

05 

03930/RM1418/59 RM_M 2 Návrh na uzavření “Smluv o zřízení služebností”  

v souvislosti se stavbou “Cyklostezka chemické 

osady, Grmelova”, “Nová Karolina - Nová ulice 

Porážková” a “Nová Karolina - Prodloužená ulice 

05 
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Porážková I” 

03931/RM1418/59 RM_M 9 Návrh na uzavření smluv o budoucích věcných 

břemenech v souvislosti se stavbami veřejného 

osvětlení zahrnutými do kapitálového rozpočtu 

statutárního města Ostravy 

05 

03932/RM1418/59 RM_M 11 Návrh na uzavření smluvních vztahů o realizaci 

přeložek vedení a zařízení distribuční soustavy 

VN a NN v souvislosti s přípravou a realizací 

staveb statutárního města Ostravy 

05 

03933/RM1418/59 RM_M 29 Návrh na uzavření smluv o budoucích věcných 

břemenech v souvislosti se stavbami zahrnutými 

do kapitálového rozpočtu statutárního města 

Ostravy 

05 

03934/RM1418/59 RM_M 33 Návrh na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo 

ev. č. 1797/2015/OI/ZFUN v souvislosti s 

realizací stavby “Cyklostezka Počáteční, 

Slezskoostravský hrad” 

05 

03935/RM1418/59 RM_M 43 Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě a smluv o 

budoucích věcných břemenech v souvislosti se 

stavbami vodovodů a kanalizací zahrnutými do 

kapitálového rozpočtu statutárního města Ostravy 

05 

03936/RM1418/59 RM_M 45 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 

a smlouvě příkazní č. 2792/2015/OI/ZFUN na 

zpracování projektové dokumentace a výkon 

inženýrské činnosti nezbytné pro realizaci stavby 

“Dům pro rodinu a sociální péči” 

05 

03937/RM1418/59 RM_MZP 3 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 

z důvodu vzniku méněprací v rámci stavby 

„Cyklistická trasa I, podél silnice Na Lukách“ 

05 

03938/RM1418/59 RM_VZ 1 Veřejná zakázka “Plošná kanalizace Michálkovice 

- oblast Sládečkova-Panská (DPS), poř. č. 73/2016 

05 

03939/RM1418/59 RM_VZ 4 Veřejná zakázka “Rekonstrukce kanalizace na 

náměstí SNP”, poř. č. 036/2016 

05 

03940/RM1418/59 RM_M 4 Předchozí souhlas rady města k nabytí nemovitostí 

v k. ú. Zábřeh-VŽ do majetku města 

89 

03941/RM1418/59 RM_M 14 Úprava rozpočtu r. 2016 07 

03942/RM1418/59 RM_VZ 6 Veřejná zakázka “Rating SMO 2016-2017”, poř. 

č. 62/2016 

7 

03943/RM1418/59 RM_M 32 Informace k ukončení realizace projektu 

Inteligentní zastávky 

09 

03944/RM1418/59 RM_VZ 5 Zadání zpracování investičního záměru stavby 

“Multifunkční parkovací dům u Městské 

nemocnice Ostrava p.o.” 

09 

03945/RM1418/59 RM_M 44 Návrh na uzavření darovací smlouvy o darování 

archiválií 

26 

03946/RM1418/59 RM_M 8 Návrh na prodej vozidel v majetku města 84 
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03947/RM1418/59 RM_M 30 Návrh na souhlas s umístěním a realizací stavby 

na pozemku parc.č. 1913/99 v k.ú. Svinov, obec 

Ostrava, jako vlastníka sousední nemovitosti 

84 

03948/RM1418/59 RM_VZ 2 Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na opravu 

havarijního stavu kanalizační šachty u vjezdu k 

zásobovací rampě radniční restaurace 

84 

03949/RM1418/59 RM_VZ 3 Veřejná zakázka “Rotační kartotéky”, poř. č. 

37/2016 

84 

03950/RM1418/59 RM_ORG 1 Návrh na doplnění programu zasedání 

zastupitelstva města konaného dne 25.05.2016 

39 

  
 
Materiály, které byly staženy : 
  

 Materiál 
  

Název zn.předkl. 

  RM_M 38 Založení spolku Řemeslný inkubátor Ostrava z.s. 28,38 
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RM_M 0 
Schválení programu 59. schůze rady města dne 17.05.2016 
  
Usnesení číslo: 03890/RM1418/59 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
program 59. schůze rady města dne 17.05.2016 

  

 
RM_M 5 
Zpráva ze zahraniční pracovní cesty pana Vladimíra Poláka, člena 
zastupitelstva města a předsedy komise kultury rady města, do Norska 
(Oslo) ve dnech 21.–24.04.2016 
  
Usnesení číslo: 03891/RM1418/59 

(zn.předkl.) 
72 

  
k usnesení č. 03633/RM1418/55 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
zprávu ze zahraniční pracovní cesty pana Vladimíra Poláka, člena zastupitelstva města             

a předsedy komise kultury rady města, do Norska (Oslo) ve dnech 21.-24.04.2016 

  

 
RM_M 40 
Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Mgr. Jana Žemly, ředitele 
Janáčkovy filharmonie Ostrava, p.o., do Německa, Švýcarska a 
Rakouska ve dnech 21.-26.04.2016 
  
Usnesení číslo: 03892/RM1418/59 

(zn.předkl.) 
42 

  
k usnesení č. 03631/RM1418/55 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
zprávu ze zahraniční pracovní cesty Mgr. Jana Žemly, ředitele Janáčkovy filharmonie Ostrava, 

p.o., do Německa, Švýcarska a Rakouska ve dnech 21.-26.04.2016 
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RM_M 39 
Dohoda o poskytování služeb, o změně obsahu smlouvy o půjčce a o 
započtení pohledávek 
  
Usnesení číslo: 03893/RM1418/59 

(zn.předkl.) 
25 

  
k materiálu č. BJ1418 01494/16 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dohody o poskytování služeb, o změně obsahu smlouvy o půjčce a o započtení 

pohledávek mezi statutárním městem Ostrava se sídlem Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, 

IČO 00845451 a spolkem Jezdecký klub Baník Ostrava se sídlem K průplavu 729/12, 724 00 

Ostrava-Stará Bělá, 

IČO 60783419 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
primátorovi Ing, Tomáši Macurovi, MBA 

předložit Dohodu o poskytování služeb, o změně obsahu smlouvy o půjčce a o započtení 

 pohledávek dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu města 

  

 Vyřizuje: Mgr. Zdeněk Harazim, T: 25.05.2016 

 ředitel Městské policie Ostrava 

  
 

RM_M 6 
Návrh na uzavření Dohody o plné moci s Mgr. Michalem Mariánkem, 
náměstkem primátora, a na schválení zahraniční pracovní cesty členů 
zastupitelstva města dle přiloženého seznamu do Polska (Katovice) dne 
24.05.2016 
  
Usnesení číslo: 03894/RM1418/59 

(zn.předkl.) 
01 

  
k usnesení č. 03569/RM1418/54 
k usnesení č. 1041/ZM1418/16 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dohody o plné moci s Mgr. Michalem Mariánkem, náměstkem primátora, rok 

narození 1975, bytem Koblovská 257/134, 725 29  Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 
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2) schvaluje 

  
zahraniční pracovní cestu Mgr. Michala Mariánka, náměstka primátora,  a členů zastupitelstva 

města dle přiloženého seznamu do Polska (Katovice) dne 24.05.2016 za účelem 

podpisu Memoranda o spolupráci mezi městem Katovice (Polská republika) a statutárním 

městem Ostrava (Česká republika) 

  

3) schvaluje 

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

předpisů 

  

4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Michalu Mariánkovi a členům zastupitelstva města 

předložit radě města zprávu o výsledku zahraniční pracovní cesty dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Bc. Michal Bayer, T: 14.06.2016 

 vedoucí kanceláře primátora 

  
 

RM_M 7 
Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty JUDr. Lukáše Semeráka, 
člena rady města, do Francie (Paříž) ve dnech 14-16.6.2016 
  
Usnesení číslo: 03895/RM1418/59 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
zahraniční pracovní cestu  JUDr. Lukáše Semeráka, člena rady města, do Francie (Paříž) ve 

dnech 14.-16.6.2016  za účelem návštěvy  výstavy Transport Publics 2016 

  

2) schvaluje 

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

 předpisů 

  

3) ukládá 

  
členu rady města JUDr. Lukáši Semerákovi 

předložit radě města zprávu o výsledku zahraniční pracovní cesty dle bodu 1) tohoto usnesení 
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 Vyřizuje: Mgr. Bc. Michal Bayer, T: 26.07.2016 

 vedoucí kanceláře primátora 

  
 

RM_MZP 4 
Výzva k odstranění vad obsažených ve zprávách z forenzních auditů 
vybraných obchodních společností a Městské nemocnice Ostrava, 
příspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 03896/RM1418/59 

(zn.předkl.) 
02 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se zněním výzvy adresované společnosti Ernst & Young Audit, s.r.o. k odstranění vad 

obsažených ve zprávách z forenzních auditů vybraných obchodních společností a Městské 

nemocnice Ostrava, příspěvkové organizace 

  

2) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA  

odeslat výzvu společnosti Ernst & Young Audit, s.r.o., dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Ing. Renata Gembíková, T: 19.05.2016 

 vedoucí odboru interního auditu a kontroly 

  
 

RM_M 47 
Schválení navýšení dotace z Regionálního operačního programu 
Moravskoslezsko pro projekt Městské nemocnice Ostrava a schválení 
přesunu alokací mezi oběma Ostravskými IPRM 
  
Usnesení číslo: 03897/RM1418/59 

(zn.předkl.) 
38 

  
k materiálu č. BJ1418 01446/16 
k usnesení č. 0682/ZM1418/10 
k usnesení č. 0746/ZM1418/11 
k usnesení č. 1919/ZM1014/27 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s navýšením míry dotace do výše 100% způsobilých nákladů z Regionálního operačního 

programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko pro projekt “Zlepšení vzdělávání v oblasti 
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radiologických zobrazovacích metod v Městské nemocnici v Ostravě” spolufinancovaného v 

rámci IPRM Ostrava Magnet regionu 

  

2) souhlasí 

  
s přesunem alokací mezi oběma Ostravskými IPRM dle výše vyčerpaných alokací jednotlivých 

projektů zařazených do obou IPRM v rámci Regionálního operačního programu 

Moravskoslezsko 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města  

souhlasit s navýšením míry dotace do výše 100% způsobilých nákladů z Regionálního 

operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko pro projekt “Zlepšení vzdělávání v 

oblasti radiologických zobrazovacích metod v Městské nemocnici v Ostravě” 

spolufinancovaného v rámci IPRM Ostrava Magnet regionu 

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města  

souhlasit s přesunem alokací mezi oběma Ostravskými IPRM dle výše vyčerpaných alokací 

jednotlivých projektů zařazených do obou IPRM v rámci Regionálního operačního programu 

Moravskoslezsko 

  

5) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

předložit zastupitelstvu města návrh dle bodů 3) a 4) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 25.05.2016 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
 

RM_M 50 
Odvolání proti zjištění z veřejnosprávní kontroly v rámci projektu 
Prodloužená ul. Ruská 
  
Usnesení číslo: 03898/RM1418/59 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o odvolání se v souvislosti s veřejnosprávní kontrolou dle zákona 320/2001 Sb. v platném 
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znění a zákona 255/2012 Sb., o kontrole v platném znění v rámci projektu Prodloužená ul. 

Ruská (CZ.1.10/3.1.00/04.01357) - Protokol o kontrole OPL 2014/2/P/2/076 včetně dodatku č. 

1 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy - odboru legislativnímu a právnímu 

o navržení postupu při řešení problematiky zastřešení prostoru vrátnice v rámci projektu 

Prodloužená ul. Ruská 

  

 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, T: 31.05.2016 

 vedoucí odboru legislativního a právního 

  
 

RM_M 12 
Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do vlastnictví právnické 
osoby Městské nemocnice Ostrava, příspěvková organizace 
  
Usnesení číslo: 03899/RM1418/59 

(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 do 

vlastnictví právnické osoby Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, IČO 

00635162, se sídlem Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava-Moravská Ostrava dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Michalu Mariánkovi 

vystavit za zřizovatele předchozí souhlas zřizovatele k darovacím smlouvám dle bodu 1) tohoto 

usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 25.05.2016 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
 

RM_M 41 
Souhlas s podáním odvolání proti platebnímu výměru na odvod za 
porušení rozpočtové kázně 
  
Usnesení číslo: 03900/RM1418/59 

(zn.předkl.) 
86 
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k usnesení č. 3083/RM1014/40 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s podáním odvolání ve znění dle přílohy č. 3 předloženého materiálu proti platebnímu výměru 

na odvod za porušení rozpočtové kázně č.j. 1943604/16/3200-31471-803324 ze dne 3.5.2016 

Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj 

  

 
RM_M 42 
Zpráva o ukončení realizace projektů v oblasti sociální péče 
financovaných z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost 
  
Usnesení číslo: 03901/RM1418/59 

(zn.předkl.) 
86 

  
k usnesení č. 9425/RM1014/123 
k usnesení č. 7081/RM1014/93 
k usnesení č. 6191/RM1014/80 
k usnesení č. 00322/RM1418/7 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s předloženou zprávou o ukončení realizace projektů v oblasti sociální péče financovaných z 

prostředků operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost dle důvodové zprávy a 

jednotlivých příloh předloženého materiálu a s konečným vyúčtováním projektů 

  

 
RM_M 34 
Návrh na snížení neinvestiční účelové dotace poskytnuté společnosti 
DK POKLAD, s.r.o. a uzavření Dodatku č. 1 
  
Usnesení číslo: 03902/RM1418/59 

(zn.předkl.) 
87 

  
k materiálu č. BJ1418 01489/16 
k usnesení č. 0815/ZM1418/12 
k usnesení č. 03836/RM1418/58 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 14/67  

rozhodnout o snížení poskytnuté neinvestiční účelové dotace o 700 tis. Kč společnosti DK 

POKLAD, s.r.o., se sídlem M. Kopeckého 675, PSČ 708 00 Ostrava-Poruba, IČO 47670576,           

k částečnému krytí provozních a osobních nákladů vzniklých v roce 2016 a uzavření Dodatku 

č. 1 ke smlouvě ev. č. 0039/2016/KVA dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D. 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí bod 1) tohoto usnesení na jeho zasedání dne 

25.05.2016 

  

 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 25.05.2016 

 vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit 

  
 

RM_M 31 
Návrh na poskytnutí investiční účelové dotace obchodní společnosti 
VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., na akci “Rekonstrukce parkovacího systému 
OSTRAVAR ARÉNY” 
  
Usnesení číslo: 03903/RM1418/59 

(zn.předkl.) 
45 

  
k materiálu č. BJ1418 01482/16 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o použití přebytku hospodaření statutárního města Ostrava za rok 2015 ve výši 

max. 10 000 tis.Kč na akci “Rekonstrukce parkovacího systému OSTRAVAR ARÉNY” 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

uložit vedoucímu odboru financí a rozpočtu zapracovat částku ve výši max. 10 000 tis. Kč dle 

bodu 1) tohoto usnesení do materiálu týkajícího se rozdělení volných zdrojů přebytku 

hospodaření statutárního města Ostravy za rok 2015 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí investiční účelové dotace na akci  ”Rekonstrukce parkovacího 

systému OSTRAVAR ARÉNY”  ve výši 60% celkových nákladů na tuto akci, max. však ve 

výši 10 000 tis.  Kč  obchodní společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., se sídlem Ruská 

3077/135, 700 30 Ostrava-Zábřeh,  IČO 25911368 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu  a o 
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uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu statutárního 

města Ostravy mezi statutárním městem Ostrava a společností VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., 

IČO 25911368, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Martinu Štěpánkovi, Ph.D. 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí a uložení návrhy dle bodů 1) až 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 25.05.2016 

 vedoucí odboru školství a sportu 

  
 

RM_M 3 
Vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí stipendia města Ostrava pro 
akademický rok 2016/2017 
  
Usnesení číslo: 03904/RM1418/59 

(zn.předkl.) 
91 

  
k materiálu č. BJ1418 01467/16 
k usnesení č. 0717/ZM1418/10 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

vyhradit si rozhodnutí o vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí stipendia města Ostrava v 

akademickém roce 2016/2017 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s úpravou 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí stipendia města Ostrava v 

akademickém roce 2016/2017 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s úpravou 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Martinu Štěpánkovi, Ph.D. 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 25.05.2016 

 vedoucí odboru školství a sportu 
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RM_M 36 
Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o finanční spoluúčasti a 
spolupráci při zajištění projektu s Roma Education Fund, evidenční 
číslo smlouvy 3157/2015/SVZV 
  
Usnesení číslo: 03905/RM1418/59 

(zn.předkl.) 
91 

  
k materiálu č. BJ1418 01432/16 
k usnesení č. 0822/ZM1418/12 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o finanční spoluúčasti a spolupráci při 

zajištění projektu s Roma Education Fund, evidenční číslo smlouvy 3157/2015/SVZV, dle 

přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Martinu Štěpánkovi, Ph.D. 

předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení ke schválení zastupitelstvu města 

  

 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 25.05.2016 

 vedoucí odboru školství a sportu 

  
 

RM_M 37 
Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu 
statutárního města Ostravy organizaci Rada dětí a mládeže 
Moravskoslezského kraje 
  
Usnesení číslo: 03906/RM1418/59 

(zn.předkl.) 
91 

  
k materiálu č. BJ1418 01410/16 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o participaci města na programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Mládež kraji 

  

2) jmenuje 
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zástupce města do pracovní skupiny Rady dětí a mládeže Moravskoslezského kraje 

Ing. Sylva Sládečková 

RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí účelové neinvestiční dotaci Radě dětí a mládeže Moravskoslezského 

kraje, se sídlem: Na Mýtě 1556/10, Ostrava - Hrabůvka, 700 30, IČO: 26523825 ve výši             

138 tis. Kč na realizaci projektu “Podpora mládežnických iniciativ” dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace mezi statutárním městem Ostrava 

a příjemcem této dotace dle bodu 3) tohoto usnesení a dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

5) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Martinu Štěpánkovi, Ph.D. 

předložit návrh dle bodů 3) a 4) tohoto usnesení k rozhodnutí zastupitelstvu města 

  

 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 25.05.2016 

 vedoucí odboru školství a sportu 

  
 

RM_MZP 1 
Projednání vybraných bodů řádné valné hromady obchodní společnosti 
Ostravské vodárny a kanalizace a.s. 
  
Usnesení číslo: 03907/RM1418/59 

(zn.předkl.) 
90 

  
Rada města 

  
1) ukládá 

  
delegovanému zástupci na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti Ostravské vodárny a 

kanalizace a.s. se sídlem Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO 45193673 

dne 26.5.2016 hlasovat: 
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a) PRO v bodě programu číslo: 

6. Schválení řádné účetní závěrky za účetní období roku 2015 

7. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2015 

8. Rozhodnutí o způsobu vyplácení dividend 

9. Rozhodnutí o určení auditora k provedení povinného auditu 

10. Volba členů představenstva 

11. Odvolání a volba členů dozorčí rady 

12. Schválení smluv o výkonu funkce pro členy představenstva 

13. Schválení smluv o výkonu funkce pro členy dozorčí rady 

14. Projednání účasti členů představenstva a členů dozorčí rady společnosti v orgánech 

propojených   osob 

b) BEZ OMEZENÍ v ostatních bodech programu 

  

 Vyřizuje: Mgr. Kateřina Šebestová, T: 26.05.2016 

 náměstkyně primátora 

  
 

RM_MZP 2 
Projednání vybraných bodů řádné valné hromady obchodní společnosti 
Společnost pro využití letiště Ostrava-Mošnov a.s. 
  
Usnesení číslo: 03908/RM1418/59 

(zn.předkl.) 
90 

  
Rada města 

  
1) ukládá 

  
delegovanému zástupci na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti Společnost pro 

využití letiště Ostrava-Mošnov, a.s. se sídlem 316, 742 51 Mošnov, IČO 60792914 

dne 02.06.2016 hlasovat: 

a) PRO v bodě programu číslo: 

3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, zpráva o řádné účetní závěrce za 

rok 2015 

4. Zpráva dozorčí rady 

5. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, řádné účetní závěrky 

za rok 2015, návrhu na naložení se ziskem společnosti a auditora společnosti pro rok 2016 

6. Schválení mimořádných odměn členům orgánů společnosti 
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 b) BEZ OMEZENÍ v ostatních bodech programu 

  

 Vyřizuje: Mgr. Radim Babinec, T: 02.06.2016 

 náměstek primátora 

  
 

RM_M 13 
Návrh na změnu majetkové účasti statutárního města Ostravy ve 
společnosti OZO Ostrava s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 03909/RM1418/59 

(zn.předkl.) 
90 

  
k materiálu č. BJ1418 01395/16 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

souhlasit se snížením majetkové účasti statutárního města Ostravy formou snížení základního 

kapitálu u obchodní společnosti OZO Ostrava s.r.o., se sídlem Frýdecká 680/444, PSČ 719 00, 

Ostrava-Kunčice, IČO 62300920 o 115 000 000 Kč 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 25.05.2016 

 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  
 

RM_M 35 
Souhlas se členem představenstva a se členy dozorčí rady v 
nástupnické společnosti po fúzi sloučením společností OVANET a.s. a 
OVA!!!CLOUD.net a.s. 
  
Usnesení číslo: 03910/RM1418/59 

(zn.předkl.) 
90 

  
k materiálu č. BJ1418 01462/16 
k usnesení č. 0949/ZM1418/14 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 
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zastupitelstvu města 

souhlasit v rámci realizace fúze společností OVANET a.s. a OVA!!!CLOUD.net a.s., o které 

rozhodlo zastupitelstvo města dne 17.2.2016 usn. č. 0949/ZM1418/14 s Ing. Michalem 

Hrotíkem, nar. XXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, OXXXXXX - 

PXXXXX, PSČ 708 00 jako členem představenstva nástupnické společnosti 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

souhlasit v rámci realizace fúze společností OVANET a.s. a OVA!!!CLOUD.net a.s., o které 

rozhodlo zastupitelstvo města dne 17.2.2016 usn. č. 0949/ZM1418/14 s níže uvedenými 

osobami  jako členy dozorčí rady nástupnické společnosti 

Mgr. Petr Mika, nar. XXXXXXXXX, bytem X XXXXXXX XXXXXXX, OXXXXXX-

HXXXXXXXX 

Ing. Petr Pivoda, MBA, nar. XXXXXXXXX, bytem XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX, 

OXXXXXX 

Lukáš Král, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXX XXXXX OXXXXXX-ZXXXXX 

Miroslav Paul, nar. XXXXXXXX, bytem XXXXXXXXX XX, OXXXXXX-HXXXXXXX 

Ing. Ivan Tomášek, nar. XXXXXXXX, bytem XXXXXXXX XXXXXX, OXXXXXX - 

VXXXXXXXX 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 25.05.2016 

 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  
 

RM_M 10 
Návrh na uzavření nájemní smlouvy na pronájem služebního bytu č. 6 v 
domě na ul. Pobialova č. 875/8, Moravská Ostrava 
  
Usnesení číslo: 03911/RM1418/59 

(zn.předkl.) 
08 
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Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít smlouvu na pronájem služebního bytu č. X v bytovém domě 

č.p. 875, ul. Pobialova č.or. 8, který je součástí pozemku parc.č. 328, zastavěná plocha a 

nádvoří, k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava,  s žadatelem 

XXXXXXX XXXXX XXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XX XXXXXX 

XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXX XXXXXXXX 

na dobu určitou po dobu trvání pracovního poměru u Městské policie Ostrava, 

za měsíční nájemné v celkové  výši 2.694 Kč, 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 15 
Návrh na záměr výpůjčky části pozemku v k.ú. Moravská Ostrava, obec 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 03912/RM1418/59 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru města vypůjčit části nemovité věci v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

pozemku parc. č. 947/7, zast. plocha a nádvoří, jehož součástí je budova čp. 1374, a to: 

ve 2. nadzemním podlaží, místnost č. 114 o výměře 18,12 m2 

ve 3. nadzemním podlaží, místnost č. 214 o výměře 18,16 m2   

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit
 

  

 
RM_M 16 
Návrh na souhlas s umístěním staveb, uzavření smluv o budoucích 
smlouvách o zřízení věcných břemen, dohody o zrušení smlouvy o 
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene evid. č. 2037/2015/MJ a 
dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
evid. č. 2343/2013/MJ 
  
Usnesení číslo: 03913/RM1418/59 

(zn.předkl.) 
08 
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Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním stavby podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě do pozemku: 

parc. č. 4425/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava, pro: 

OVANET a.s. 

se sídlem Hájkova 1100/13, Přívoz, 702 00 Ostrava  

IČO: 29399491 

v rámci stavby “Protlaky pod komunikací na ul. Martinovská” 

  

2) rozhodla 

  
na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene zřízení a 

provozování podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě k části pozemku: 

parc. č. 4425/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava, s budoucím oprávněným: 

OVANET a.s. 

se sídlem Hájkova 1100/13, Přívoz, 702 00 Ostrava 

IČO: 29399491 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

3) souhlasí 

  
s umístěním stavby podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě do pozemku: 

p. p. č. 421/1 - ostatní plocha, jiná plocha, 

v k. ú. Muglinov, obec Ostrava, pro: 

OVANET a.s. 

se sídlem Hájkova 1100/13, Přívoz, 702 00 Ostrava  

IČO: 29399491 
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v rámci stavby “Kamerový systém Slezská Ostrava lokalita ul. Hladnovská” 

  

4) rozhodla 

  
na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene zřízení a 

provozování podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě k části pozemku: 

p. p. č. 421/1 - ostatní plocha, jiná plocha,  

v k. ú. Muglinov, obec Ostrava, s budoucím oprávněným: 

OVANET a.s. 

se sídlem Hájkova 1100/13, Přívoz, 702 00 Ostrava 

IČO: 29399491 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

5) rozhodla 

  
uzavřít dohodu o zrušení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene evid. č. 

2037/2015/MJ ze dne 7. 7. 2015 s budoucím oprávněným: 

OVANET a.s. 

se sídlem Hájkova 1100/13, Přívoz, 702 00 Ostrava 

IČO: 29399491 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

6) rozhodla 

  
na straně vlastníka uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene evid. č. 2343/2013/MJ ze dne 4. 9. 2013, s budoucím oprávněným: 

ČEZ ICT Services, a. s. 

se sídlem Praha 4, Duhová 1531/3, PSČ 14053 

IČO: 26470411 

v rámci stavby “Fifejdy - přesmyčkování vedení V5640” 
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dle přílohy č. 8 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 17 
Návrh na souhlas s umístěním stavebních objektů do pozemků ve 
vlastnictví SMO, návrh na uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti a návrh na uzavření nájemních smluv s Abano s.r.o. a 
manžely H. 
  
Usnesení číslo: 03914/RM1418/59 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním 5 vodovodních přípojek, 5 kanalizačních přípojek do pozemku ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy: 

parc. č. 4422/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace 

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

pro investora: 

Abano s.r.o. 

se sídlem Slévárenská 406/17, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, 

IČO 267 97 518, 

v rámci stavby “Technická infrastruktura pro 5 RD na ul. B. Nikodéma” 

  

2) rozhodla 

  
na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - zřízení, 

provozování a údržby 5 vodovodních přípojek a 5 kanalizačních přípojek, užívání částí 

pozemku pro přístup a příjezd k pozemkům parc. č. 3867/1, parc. č. 3870/1, parc. č. 3870/2, 

parc. č. 3867/9, parc. č. 3867/13, všechny v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava, k částem pozemku: 

parc. č. 4422/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k. ú. Poruba - sever, obec Ostrava, s budoucím oprávněným: 

Abano s.r.o. 

se sídlem Slévárenská 406/17, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, 
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IČO 267 97 518, 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu k částem pozemků parc. č. 4422/1 - ostatní 

plocha, ostatní komunikace v k. ú. Poruba - sever, a to: 

- část A o výměře 3 m2 

- část B o výměře 3 m2 

- část C o výměře 160,4 m2 

se společností Abano s. r. o., se sídlem Slévárenská 406/17, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, 

IČO 267 97 518 

za účelem vybudování: 

- jednotné kanalizace DN 250, ve snímku územní informace označena jako část A 

- vodovodu PE 100 D 63, ve snímku územní informace označena jako část B 

- jednotné kanalizace DN 250, vodovodu PE 100 D 63, 5 vodovodních přípojek, 5 

kanalizačních přípojek a zpevněné plochy pro přístup a příjezd k pozemkům parc. č. 3867/1, 

parc. č. 3870/1, parc. č. 3870/2, parc. č. 3867/9, parc. č. 3867/13 všechny v k. ú. Pustkovec, 

obec Ostrava, ve snímku územní informace označena jako část C 

v rámci stavby “Technická infrastruktura pro 5 rodinných domů na ul. B. Nikodéma 

za nájemné ve výši 90,- Kč/m2/rok, tj. 14.976,- Kč ročně 

nájem se sjednává na dobu určitou, ode dne účinnosti nájemní smlouvy a skončí dnem, který 

předchází dni právních účinků zápisu služebnosti ve prospěch nájemce jako oprávněného, 

nejpozději však 31.12.2019 

dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  

4) souhlasí 

  
s umístěním vodovodní přípojky včetně vodoměrné tubusové šachty do části pozemku ve 

vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 2560/6 – ostatní plocha, ostatní komunikace  

v k. ú. Hrabová, obec Ostrava, 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 26/67  

pro investory: 

Manželé 

XXXX XXXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXá, 

oba bydliště XXXXXXX XXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXvá, 

v rámci stavby “Novostavba RD na pozemku p. č. 1084/7, v k. ú. Hrabová, vodovodní a 

kanalizační přípojka” 

  

5) rozhodla 

  
na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - zřízení, 

provozování a údržby vodovodní přípojky včetně vodoměrné tubusové šachty k části pozemku: 

parc. č. 2560/6 – ostatní plocha, ostatní komunikace  

v k. ú. Hrabová, obec Ostrava, s budoucími oprávněnými: 

Manželé 

XXXX XXXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXX, 

oba bydliště XXXXXXX XXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXá, 

dle přílohy č. 7 předloženého materiálu 

  

6) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu k části pozemku parc. č. 2560/6 - ostatní 

plocha, ostatní komunikace o výměře 3,7 m2 v k. ú. Hrabová, obec Ostrava  

s manžely XXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXX, oba bydliště 

XXXXXXX XXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXX 

za účelem vybudování vodovodní přípojky včetně tubusové šachty v rámci stavby 

“Novostavba RD na pozemku p.č. 1084/7, v k. ú. Hrabová, vodovodní a kanalizační přípojka” 

za nájemné ve výši 90,- Kč/m2/rok, tj. 333,- Kč ročně 

na dobu určitou, ode dne účinnosti nájemní smlouvy, do dne, který předchází dni právních 

účinků zápisu služebnosti inženýrské sítě vodovodní přípojky ve prospěch nájemce jako 
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oprávněného, nejpozději však 31.12.2018 

dle přílohy č. 8 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 18 
Návrh na zřízení služebnosti a uzavření smlouvy o zřízení služebnosti k 
pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy v k.ú. Sedlnice, 
obec Sedlnice, a v k.ú. Mošnov, obec Mošnov, pro společnost Letecké 
Cargo MOŠNOV s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 03915/RM1418/59 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně vlastníka zřídit služebnost a uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti kanalizace dešťové 

- stoka DD 3.1 (DN 300), vodovodního řadu DN 200, kanalizace splaškové - stoka F.1 (DN 

250) a kanalizace dešťové (výtlak DN150) k částem pozemků ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy: 

parc. č. 1126 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 1128 - zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště, 

parc. č. 1129/3 - ostatní plocha, manipulační plocha, 

parc. č. 1129/6 - ostatní plocha, manipulační plocha, 

parc. č. 1129/7 - ostatní plocha, manipulační plocha, 

parc. č. 1129/11 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 1129/12 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 1129/19 - ostatní plocha, manipulační plocha, 

parc. č. 1557/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 1557/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 1557/6 - ostatní plocha, silnice, 

parc. č. 1558/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 1558/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 1559/4 - vodní plocha, koryto vodního toku umělé, 

parc. č. 1559/5 - vodní plocha, koryto vodního toku umělé 

v k.ú. Sedlnice, obec Sedlnice, 

p.p.č. 1356/5 - trvalý travní porost, 

v k.ú. Mošnov, obec Mošnov, s oprávněným: 

Letecké Cargo MOŠNOV s.r.o. 

se sídlem Rohanské nábřeží 678/25, Karlín, 186 00 Praha 8 

IČO 289 36 175 
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dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, a to za podmínky souhlasu Správce programu, kterým 

je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 

  

 
RM_M 19 
Návrh na zrušení usnesení a uzavření smluv o zřízení služebnosti s 
fyzickými osobami 
  
Usnesení číslo: 03916/RM1418/59 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 01469/16 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

zrušit své usnesení č. 1016/ZM1418/15 ze dne 23.3.2016 v bodě 2), kterým rozhodlo, na straně 

oprávněného, uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti - zřízení, provozování a údržby vodovodu 

DN 80 a kanalizace jednotné DN 250 k částem pozemku parc. č. 3018/15 v k. ú. Polanka nad 

Odrou, obec Ostrava, se spoluvlastníky pozemku 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout na straně oprávněného, uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti - zřízení, 

provozování a údržby vodovodu DN 80 a kanalizace jednotné DN 250 k částem pozemku: 

parc. č. 3018/15 – orná půda, 

v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava, se spoluvlastníky pozemku: 

manželé 

XXXX XXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXká, 

oba bydliště XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X 

XXXXXXX XXX XXXou, 

SJM podíl ve výši 1/6, 

manželé 

Mgr. MXXX XXXXXXX X XXXXXX XXXXXXová, 

oba bydliště XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X 

XXXXXXX XXX XXrou, 

SJM podíl ve výši 1/6, 
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XXXXXX XXXXXXová, 

bydliště XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXX 

XXX XXrou, 

podíl ve výši 1/6, 

manželé 

XXXX XXXXXX X XXXXX XXXXXXXá, 

oba bydliště XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXX XXXXXXX X 

XXXXXXX XXX XXrou, 

SJM podíl ve výši 1/6, 

Ing. XXXXXX XXXbel, 

bydliště XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXX 

XXX XXrou, 

podíl ve výši 1/6, 

XXXXXXX XXXXXXXXá, 

bydliště XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXX XXX 

XXrou, 

podíl ve výši 1/12, 

XXXX XXXXch, 

bydliště XXXXXXXXX  XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXX 

XXX Xdrou, 

podíl ve výši 1/12, 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout na straně oprávněného, uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti - zřízení, 

provozování a údržby vodovodního řadu DN 80 k části pozemku: 

p. p. č. 554/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k. ú. Michálkovice, obec Ostrava, s: 

XXXXXX XXXXXvá, 

bydliště U XXXXXX XXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXXXvice, 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 30/67  

dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  

4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

předložit návrh dle bodů 1),  2), 3)  tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 25.05.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 20 
Návrh na zřízení věcného břemene, uzavření smlouvy o zřízení věcného 
břemene a uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o 
zřízení věcného břemene-služebnosti k pozemkům ve vlastnictví SMO 
pro oprávněného ČEZ Distribuce, a.s. 
  
Usnesení číslo: 03917/RM1418/59 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně vlastníka zřídit věcné břemeno a uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene zřízení a 

provozování nadzemního vedení NN 0,4 kV k části pozemku: 

parc.č. 1441/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k.ú. Svinov, obec Ostrava s oprávněným: 

ČEZ Distribuce, a.s. 

se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO 247 29 035 

dle přílohy č.3 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
na straně vlastníka uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene-služebnosti evid.č. 1945/2014/MJ ze dne 12.8.2014, s budoucím oprávněným: 

ČEZ Distribuce, a.s. 

se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO  247 29 035 
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v rámci stavby “Ostrava, Hlučínská, V-PODLAHY, NNk” dle přílohy č.7 předloženého 

materiálu 

  

 
RM_M 21 
Návrh na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o zřízení služebnosti evid. č. 
1461/2014/MJ pro oprávněného PODA a.s. 
  
Usnesení číslo: 03918/RM1418/59 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně vlastníka uzavřít dodatek č. 2 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, s budoucím oprávněným: 

PODA a.s. 

se sídlem 28. října 1168/102, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

IČO: 25816179 

v rámci stavby “OMS PODA - Ostrava, ul. Nedbalova, Foerstrova, F. Šrámka” 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 22 
Předchozí souhlas rady města s uzavřením dodatku č. 2 k nájemní 
smlouvě na nebytový prostor domu č.p. 1222 pro městský obvod 
Moravská Ostrava a Přívoz 
  
Usnesení číslo: 03919/RM1418/59 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) vydává 

  
pro statutární město Ostrava, Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, se sídlem náměstí 

Dr. E. Beneše, 555/6, 729 29 Ostrava 

předchozí souhlas s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor - jednotky 

č. 1222/901, umístěné v 1. nadzemním podlaží domu č. p. 1222 ul. Čs. legií na pozemku 

parc.č. 720, zast. plocha a nádvoří v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, svěřený tomuto 

městskému obvodu, č. smlouvy NP/OM/2016/001 ze dne 12. 1. 2016, ve znění dodatku č. 1 ze 
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dne 20. 4. 2016  

s 

Občanským sdružením PANT 

se sídlem Nábřežní 1272/2A 

725 25 Polanka nad Odrou 

IČO: 22667393 

kterým se prodlouží doba nájmu z doby určité do 15. 1. 2021 na dobu určitou do 15. 1. 2026, 

a to v souladu s čl. 7, odst. (8) písmene c) bod 4 Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut 

města Ostravy, úplné znění 

  

 
RM_M 23 
Návrh na záměr města pronajmout části pozemku v k.ú. Kunčice nad 
Ostravicí, obec Ostrava Návrh na záměr pronajmout část pozemků v 
k.ú. Nová Bělá, obec Ostrava Návrh na záměr výpůjčky pozemků v 
k.ú.Hrabová, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 03920/RM1418/59 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout části pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostrava parc.č. 

382/15, ost. plocha - ost. komunikace o celkové výměře 176,70 m2, a to část označená v 

katastrální mapě jako “A” o výměře 67,70 m2 a část označená v katastrální mapě jako část “B” 

o výměře 109 m2 v k.ú. Kunčice nad Ostravicí, obec Ostrava (ul. Frýdecká), 

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

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

2) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout část pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostrava, a to: 

- část pozemku parc.č. 806/11, orná půda o celkové výměře 144,50 m2, a to část označená v 

katastrální mapě jako část “A” o výměře 51 m2, část označená v katastrální mapě jako část “B” 

o výměře 1 m2 a část označená v katastrální mapě jako část “C” o výměře 92,50 m2 

- část pozemku parc.č. 567/2, ost. plocha - ost. komunikace o výměře 5,46 m2 

- část pozemku parc.č. 806/12,, ost. plocha - ost. komunikace o výměře 2,76 m2 

vše v k.ú. Nová Bělá, obec Ostrava (ul. Prodloužená), 

dle zákresu ve snímcích, které jsou přílohou č. 2 předloženého materiálu, 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 
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3) rozhodla 

  
o záměru města vypůjčit pozemky ve vlastnictví statutárního města Ostrava, a to: 

- parc.č. 658, trvalý travní porost 

- parc.č. 1104, ost. plocha - jiná plocha 

- parc.č. 1106, zahrada 

- parc.č. 1107/2, zahrada 

- parc.č. 1107/3, zahrada 

- parc.č. 1118, ost. plocha - ost. komunikace 

- parc.č. 3139/1, ost. plocha - silnice 

vše v k.ú. Hrabová, obec Ostrava (ul. Mostní), 

dle zákresu ve snímcích, které jsou přílohou č. 3 předloženého materiálu, 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
RM_M 24 
Návrh na záměr města pronajmout část pozemku v k.ú. Mariánské Hory, 
obec Ostrava Návrh na záměr města pronajmout pozemky a část 
pozemku v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 03921/RM1418/59 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout část pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostrava p.p.č. 

153/41,ost. plocha - ost. komunikace o výměře 7,80 m2 v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava 

(ul. Emilla Filly), 

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

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

2) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout pozemky a část pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostrava, 

a to: 

- parc.č. 2634/43, ost. plocha - jiná plocha o výměře 761 m2 

- parc.č. 2634/44, ost. plocha - jiná plocha o výměře 89 m2 

- část pozemku parc.č. 2634/8, ost. plocha - jiná plocha o výměře 174 m2 

vše v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (ul. 28. října), 

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

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 
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RM_M 25 
Souhlas s podnájmy dvou bytů v domě na ul. Horní 3030/96, Ostrava - 
Bělský Les 
  
Usnesení číslo: 03922/RM1418/59 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s  podnájmem a uzavřením podnájemní smlouvy k bytu č. 8, ul. Horní 3030/96, Ostrava-

Bělský Les,       

mezi nájemkyníXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXX, a 

podnájemcem XXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX 

XX XXXXXXXXXXXXXX, na dobu určitou od 01.06.2016 do 01.06.2017, 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) souhlasí 

  
s  podnájmem a uzavřením podnájemní smlouvy k bytu č. 24, ul. Horní 3030/96, Ostrava-

Bělský Les,      

mezi nájemcem XXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXX, 700 30 

Ostrava-XXXXXXXX, a podnájemkyní XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX 

XXXX XXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXXXX, na dobu neurčitou 

od udělení souhlasu rady města 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 26 
Návrh na uzavření dohody o skončení nájmu a návrh na záměr 
pronájmu části pozemku v k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 03923/RM1418/59 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně pronajímatele 

o uzavření dohody o skončení nájmu založeném “Nájemní smlouvou” ev.č. 2379/2009/MJ ze 
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dne 10. 9. 2009 

s 

JXXXX KXXXXXXXXX, rok narození XXXX 

bydlištěm: XX XXXXXXXXXX XX, XXX XX Ostrava - XXXXX XXXX 

s místem podnikání: Na Zámčiskách 931/50, 724 00 Ostrava - Stará Bělá 

IČO: 62357000 

jejímž předmětem je pronájem části pozemku parc.č. 170, ost. plocha - jiná plocha o výměře  

30 m2 v k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava pro umístění a provozování letní zahrádky u 

provozovny kavárna s cukrárnou, 

a to ke dni 31. 5. 2016, 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
 

  

2) rozhodla 

  
o záměru pronájmu části pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostrava parc.č. 170, ost. 

plocha - jiná plocha o výměře 14 m2 v k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava (ul. Cholevova), 

dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 4 předloženého materiálu, 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit
 

  

 
RM_M 27 
Návrh na záměr města pronajmout a vypůjčit části pozemků v k. ú. 
Moravská Ostrava, Petřkovice u Ostravy, Koblov, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 03924/RM1418/59 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout části pozemků v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, a to: 

- parc. č. 86/11 - ostatní plocha, zeleň o výměře 33 m2 

- parc. č. 4237 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 22 m2, 

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: 

1. část pozemku parc. č. 1922/8 - ostatní plocha, ostatní komunikace, a to část A o výměře  
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2,05 m2 a část B o výměře 0,77 m2 v k. ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava 

2. část pozemku parc. č. 2023/11 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1,20 m2 v k. ú, 

Koblov, obec Ostrava, 

dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 2/1 předloženého materiálu a zároveň si vyhrazuje 

právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

3) rozhodla 

  
o záměru města vypůjčit část pozemku parc. č. 3577/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace o 

výměře 6,5 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, dle zákresu ve snímku, který je 

přílohou č. 3/1 předloženého materiálu a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr 

zrušit 

  

 
RM_M 28 
Návrh na záměr výpůjčky, resp. pronájmu nemovitostí v k.ú. Zábřeh nad 
Odrou, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 03925/RM1418/59 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru pronajmout  věci nemovité, a to: 

- pozemek p.č.st. 1236/1 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 1155 

- pozemek p.č. st. 4860 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je  budova-garáž bez čp/če 

- pozemek p.p.č. 116 - zahrada 

- pozemek p. p. č. 117/2 - zahrada 

- pozemek p.p.č. 4475 ostatní plocha, jiná plocha 

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

  

 
RM_M 46 
Uznání dluhu a dohoda o splátkách Prominutí dluhu a dohoda o 
prominutí dluhu (poplatků z prodlení) 
  
Usnesení číslo: 03926/RM1418/59 

(zn.předkl.) 
08 
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k materiálu č. BJ1418 01495/16 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout na straně věřitele o uzavření uznání dluhu a dohody o splátkách na dluh v celkové 

výši 59.625,- Kč, který vznikl neuhrazením nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s 

užíváním bytu  č. 10 ul. Horní 3032/100, 700 30 Ostrava a poplatků z prodlení, s dlužníkem 

MXXXX VXXXXXXXXX, rok nar. XXXXX trvale bytem XXXXX XXXXXXXX, 700 30 

Ostrava 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout na straně věřitele o prominutí poplatků z prodlení v celkové výši 92.659,- Kč 

specifikovaných v dohodě o prominutí dluhu (poplatků z prodlení) dle přílohy č. 7 

předloženého materiálu MXXXX ViXXXXXXX, nar. XXXXXXXXX, trvale bytem XXXXX 

XXXXXXXX, 700 30 Ostrava a o uzavření dohody o prominutí dluhu (poplatků z prodlení) ve 

výši 92.659,- Kč, který vznikl z titulu nezaplacení poplatků z prodlení za pozdní úhradu nájmu 

a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu č. 10 ul. Horní 3032/100, 700 30 Ostrava, s 

dlužníkem 

MXXXX VXXXXXXXXX, rok nar. XXXX, trvale bytem XXXXX XXXXXXXX, 700 30 

Ostrava 

dle přílohy č. 7 předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

rozhodnutí              

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 25.05.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 48 
Návrh na uzavření smlouvy o využívání sportoviště 
  
Usnesení číslo: 03927/RM1418/59 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy o využívání sportoviště 

se společností 

IMA PRODUCTION s.r.o. 

se sídlem Pod Hájkem 1, 180 00 Praha 8 

IČO: 25736990 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 49 
Návrh na souhlas s umístěním stavby na pozemku ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy - “Dětské hřiště v areálu výstaviště Černá 
louka” 
  
Usnesení číslo: 03928/RM1418/59 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním stavby “Dětské hřiště  v areálu výstaviště Černá louka” na pozemku parc.č. 86/1 - 

ostatní plocha, zeleň v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, dle situačního snímku, který je 

přílohou č. 1/3 a 1/4 předloženého materiálu 

pro žadatele: 

OSTRAVSKÉ VÝSTAVY, a.s. zastoupené Ing. Janem Havlíčkem, Na Františkově 2020/12, 

710 00  

Ostrava, IČO: 484 24 641, 

pro územní a stavební řízení 
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RM_M 1 
Návrh na uzavření “Smluv o zřízení služebností” v souvislosti se 
stavbami zahrnutými do kapitálového rozpočtu města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 03929/RM1418/59 

(zn.předkl.) 
05 

  
k materiálu č. BJ1418 01486/16 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout  o uzavření ”Smlouvy  o zřízení věcného břemene - služebnosti”  v souvislosti se 

stavbou “Rekonstrukce vodovodu ul. Hlučínská” mezi povinným: 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, 

státní příspěvková organizace 

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

IČO: 65993390 

a 

oprávněným: 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 

IČO: 00845451 

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti  na části pozemku parc.č. 1906/8 v k.ú. Petřkovice 

u Ostravy, obec Ostrava  dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout  o uzavření ”Smlouvy  o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou “Propojení 

cyklistické trasy v úseku ul. Psohlavců, ul. Martinovská” mezi vlastníkem: 

UNIPETROL RPA, s.r.o. 

se sídlem Litvínov - Záluží 1, 436 70 

IČO: 27597075 

a 

oprávněným: 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 

IČO: 00845451 

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti  na části pozemku parc.č.991/2 v k.ú. Třebovice ve 

Slezsku, obec Ostrava dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout  o uzavření ”Smlouvy  o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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“Odkanalizování Přívozu na ÚČOV 2. etapa” mezi vlastníkem: 

OZO Ostrava s.r.o. 

se sídlem Frýdecká 680/4444, Kunčice, 719 00 Ostrava 

IČO: 62300920 

a 

oprávněným: 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 

IČO: 00845451 

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti  na části pozemku p.p.č. 560/15  v k.ú. Přívoz, obec 

Ostrava  dle přílohy č. 6  předloženého materiálu 

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout  o uzavření ”Smlouvy  o zřízení věcného břemene”  v souvislosti se stavbou 

“Rekonstrukce kanalizace a vodovodu ul. Nádražní” mezi povinným: 

Moravskoslezský kraj 

sídlo: ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava 

IČO: 70890692 

zastoupený z pověření hejtmana kraje 

Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, 

se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava 

IČO: 00095711 

a 

oprávněným: 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 

IČO: 00845451 

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti  na částech  pozemků parc.č. 974/2 a parc.č. 3567/2 

v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č. 8 předloženého materiálu 

  

5) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout  o uzavření ”Smlouvy  o zřízení věcného břemene”  v souvislosti se stavbou 

“Cyklostezka chemické osady, Grmelova” mezi povinným: 

Moravskoslezský kraj 

sídlo: ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava 

IČO: 70890692 

zastoupený z pověření hejtmana kraje 

Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, 

se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava 

IČO: 00095711 

a 

oprávněným: 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 

IČO: 00845451 

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti  na části pozemku parc.č.976/5 v k.ú. Mariánské 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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Hory, obec Ostrava dle přílohy č.10 předloženého materiálu 

  

6) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout  o uzavření ”Smlouvy  o zřízení služebnosti inženýrské sítě”  v souvislosti se 

stavbou “Odvedení odpadních vod z průmyslové zóny Paskov” mezi povinným: 

VÍTKOVICE, a.s. 

se sídlem Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava 

IČO: 45193070 

a 

oprávněným: 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 

IČO: 00845451 

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti  na částech pozemků parc.č. 348/30, parc.č. 348/31, 

parc.č. 408/2, parc.č. 1865/1 v k.ú. Kunčičky, obec Ostrava dle přílohy č. 12 předloženého 

materiálu 

  

7) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Břetislavu Rigerovi 

předložit návrh dle bodů 1) - 6) tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 

  

 Vyřizuje: Ing. Bohuslav Gembík, T: 25.05.2016 

 zastupující vedoucí odboru investičního 

  
 

RM_M 2 
Návrh na uzavření “Smluv o zřízení služebností” v souvislosti se 
stavbou “Cyklostezka chemické osady, Grmelova”, “Nová Karolina - 
Nová ulice Porážková” a “Nová Karolina - Prodloužená ulice Porážková 
I” 
  
Usnesení číslo: 03930/RM1418/59 

(zn.předkl.) 
05 

  
k materiálu č. BJ1418 01488/16 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene v souvislosti se stavbou 

“Cyklostezka chemické osady, Grmelova” mezi vlastníkem: 

České dráhy, a.s. 

sídlo: Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ 110 15 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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IČO: 70994226 

a 

oprávněným: 

statutární město Ostrava 

Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 

IČO: 00845451 

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti na pozemku p.p.č. 736/2 v k.ú. Mariánské Hory, 

obec Ostrava dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti v souvislosti se stavbou “Nová Karolina -

 Nová ulice Porážková I” mezi povinným: 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

sídlo: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 

IČO: 70994234 

a 

oprávněným: 

statutární město Ostrava 

Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 

IČO: 00845451 

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti na pozemcích p.č. 1800/59 a p.č. 1800/62 v k.ú. 

Moravská Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti v souvislosti se stavbou “Nová Karolina -

 Prodloužená ulice Porážková I” mezi povinným: 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

sídlo: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 

IČO: 70994234 

a 

oprávněným: 

statutární město Ostrava 

Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 

IČO: 00845451 

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti na pozemku p.č. 3372/4 v k.ú. Moravská Ostrava, 

obec Ostrava dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Břetislavu Rigerovi 

předložit návrh dle bodů 1) - 3) tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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 Vyřizuje: Ing. Bohuslav Gembík, T: 25.05.2016 

 zastupující vedoucí odboru investičního 

  
 

RM_M 9 
Návrh na uzavření smluv o budoucích věcných břemenech v souvislosti 
se stavbami veřejného osvětlení zahrnutými do kapitálového rozpočtu 
statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 03931/RM1418/59 

(zn.předkl.) 
05 

  
k materiálu č. BJ1418 01456/16 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření “Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě” v 

souvislosti se stavbou “Doplnění VO oblast Podsedliště” mezi vlastníkem 

pozemku XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX 

XXXXXXX 

a budoucím oprávněným 

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

předmětem je budoucí služebnost inženýrské sítě k části pozemku parc. č. 2051/4 v kat. ú. 

Koblov, obec Ostrava dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření “Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě” v 

souvislosti se stavbou “Doplnění VO oblast Podsedliště” mezi vlastníky pozemku XXXX 

XXXXX XXXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXX 

XXX XX XXXXXXX 

a budoucím oprávněným 

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

předmětem je budoucí služebnost inženýrské sítě k části pozemku parc. č. 2051/3 v kat. ú. 

Koblov, obec Ostrava dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření “Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě” v 

souvislosti se stavbou “Doplnění VO oblast Podsedliště” mezi vlastníkem pozemku XXXX 

XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

a budoucím oprávněným 

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

předmětem je budoucí služebnost inženýrské sítě k části pozemku parc. č. 2051/2 v kat. ú. 

Koblov, obec Ostrava dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření “Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě” v 

souvislosti se stavbou “Rekonstrukce VO oblast Kramolišova” mezi vlastníky 

pozemku XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXX 

XXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X 

XXXXXX XXXXXXXXXXXX X XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

a budoucím oprávněným 

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

předmětem je budoucí služebnost inženýrské sítě k částem pozemků parc. č. 2809 a parc. č. 

2810 v kat. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

5) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření “Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě” v 

souvislosti se stavbou “Rekonstrukce VO oblast Kramolišova” mezi vlastníkem pozemku RPG 

Byty, s.r.o., se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Gregorova 2582/3, PSČ 701 97, IČO: 

27769127 

a budoucím oprávněným 

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

předmětem je budoucí služebnost inženýrské sítě k části pozemku parc. č. 2855 v kat. ú. 

Slezská Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č. 7 předloženého materiálu 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření “Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě” v 

souvislosti se stavbou “Rekonstrukce VO oblast Kramolišova” mezi vlastníkem 

pozemku Advanced World Transport a.s., se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Hornopolní 

3314/38, PSČ 70262, IČO: 47675977 

a budoucím oprávněným 

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

předmětem je budoucí služebnost inženýrské sítě k části pozemku parc. č. 5648/1 v kat. ú. 

Slezská Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č. 8 předloženého materiálu 

  

7) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření “Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě” v 

souvislosti se stavbou “Rekonstrukce VO oblast Kramolišova” mezi vlastníkem 

pozemku XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

a budoucím oprávněným 

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

předmětem je budoucí služebnost inženýrské sítě k části pozemku parc. č. 2893/5 v kat. ú. 

Slezská Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č. 10 předloženého materiálu 

  

8) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření “Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě” v 

souvislosti se stavbou “Rekonstrukce VO oblast Kramolišova” mezi vlastníkem 

pozemku XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX 

XXXXXXX 

a budoucím oprávněným 

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

předmětem je budoucí služebnost inženýrské sítě k části pozemku parc. č. 2896/2 v kat. ú. 

Slezská Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č. 11 předloženého materiálu 

  

9) doporučuje 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

rozhodnout o uzavření “Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě” v 

souvislosti se stavbou “Rekonstrukce VO oblast Kramolišova” mezi vlastníky 

pozemku XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXX XX XXXXXXX X 

XXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXX XXXX 

a budoucím oprávněným 

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

předmětem je budoucí služebnost inženýrské sítě k částem pozemků parc. č. 2962/2 a parc. 

č.2963 v kat. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č. 12 předloženého materiálu 

  

10) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření “Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě” v 

souvislosti se stavbou “Rekonstrukce VO oblast Kramolišova” mezi vlastníky 

pozemku XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXX XXXXXXXXXX XX 

XXXXXXX X XXXXX XXXXXXXXX XX XXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXXX 

a budoucím oprávněným 

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

předmětem je budoucí služebnost inženýrské sítě k částem pozemků parc. č. 2957 a parc. 

č.2951/2 v kat. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č. 13 předloženého materiálu 

  

11) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření “Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě” v 

souvislosti se stavbou “Rekonstrukce VO oblast Kramolišova” mezi vlastníky 

pozemku XXXXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXXX X 

XXXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXX XXXXXX XXX XX XXXXXXX 

a budoucím oprávněným 

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

předmětem je budoucí služebnost inženýrské sítě k částem pozemků parc. č. 2961/1 a parc. 

č.2961/2 v kat. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č. 14 předloženého materiálu 

  

12) doporučuje 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

rozhodnout o uzavření “Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a o právu provést 

stavbu” v souvislosti se stavbou “Prodloužení VO na ul. F. a A. Ryšových” mezi budoucím 

povinným vlastníkem pozemku Asental Land, s.r.o., Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava-

Moravská Ostrava, IČO: 27769143 

a budoucím oprávněným 

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

předmětem je budoucí služebnost inženýrské sítě k části pozemku parc. č. 2989 v kat. ú. 

Svinov, obec Ostrava dle přílohy č. 16 předloženého materiálu 

  

13) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Břetislavu Rigrovi 

předložit návrh dle bodů 1) - 12) tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 

  

 Vyřizuje: Ing. Bohuslav Gembík, T: 25.05.2016 

 zastupující vedoucí odboru investičního 

  
 

RM_M 11 
Návrh na uzavření smluvních vztahů o realizaci přeložek vedení a 
zařízení distribuční soustavy VN a NN v souvislosti s přípravou a 
realizací staveb statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 03932/RM1418/59 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného 

k dodávce elektrické energie č. Z_S14_12_8120053771 v rámci akce  ORG 6046 Centrum pro 

rodinu a sociální péči se společností: 

ČEZ Distribuce, a.s.   

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

IČO: 24729035  

dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické 

energie č. Z_S24_12_8120038419 v rámci akce  ORG 3102 Cyklostezka Proskovická, 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

ČEZ Distribuce, a.s.   

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

IČO: 24729035  

dle přílohy č.2 předloženého materiálu  

  

3) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného 

k dodávce elektrické energie č. Z_S14_12_8120054268 v rámci akce  ORG 3192 Parkovací 

objekty DK Poklad se společností: 

ČEZ Distribuce, a.s.   

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

IČ: 24729035  

dle přílohy č.4 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 29 
Návrh na uzavření smluv o budoucích věcných břemenech v souvislosti 
se stavbami zahrnutými do kapitálového rozpočtu statutárního města 
Ostravy 
  
Usnesení číslo: 03933/RM1418/59 

(zn.předkl.) 
05 

  
k materiálu č. BJ1418 01474/16 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření “Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě” v 

souvislosti se stavbou “Prodloužení sběrače B od Radvanic” mezi vlastníkem 

pozemku XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX 

XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

a budoucím oprávněným 

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

předmětem je budoucí služebnost inženýrské sítě k části pozemku parc. č. 4155/7 v kat. ú. 

Slezská Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

rozhodnout o uzavření “Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě” v 

souvislosti se stavbou “Prodloužení sběrače B od Radvanic” mezi vlastníkem 

pozemku Dopravním podnikem Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, 701 70 Ostrava-Moravská 

Ostrava, IČO 61974757 

a budoucím oprávněným 

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

předmětem je budoucí služebnost inženýrské sítě k části pozemku parc. č. 1214 v kat. ú. 

Slezská Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření “Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti” v souvislosti se 

stavbou “Rekonstrukce vodovodního řadu ul. Dušní - ul. Barbořina” mezi budoucím povinným 

vlastníkem pozemku Asental Land, s.r.o., Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava-Moravská 

Ostrava, IČO: 27769143 

a budoucím oprávněným 

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

předmětem je budoucí služebnost inženýrské sítě k části pozemku parc. č. 190/115 v kat. ú. 

Vítkovice, 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 “Kanalizace Nová Bělá - II. etapa” mezi budoucím povinným 

vlastníkem pozemku Moravskoslezským krajem,  ul. 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 budoucí věcné břemeno k částem pozemků parc. č. 1638/1 a parc. č. 1640/1 v 

kat. ú. Nová Bělá, obec Ostrava a k části pozemku parc. č. 1873/1 v kat. ú. Paskov, obec 

Paskov dle přílohy č. 8 předloženého materiálu 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření “Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a o právu provést 

stavbu” v souvislosti se stavbou “Plošná kanalizace Michálkovice” mezi budoucím povinným 

vlastníkem pozemku Asental Land, s.r.o., Gregorova 2582/3 702 00 Ostrava-Moravská 

Ostrava, IČO 27769143 

a budoucím oprávněným 

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

předmětem je budoucí služebnost inženýrské sítě k části pozemku parc. č. 281/13 v kat. ú. 

Michálkovice, obec Ostrava dle přílohy č. 10 předloženého materiálu 

  

6) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření “Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě” v 

souvislosti se stavbou “rekonstrukce a rozšíření kanalizace Nová Bělá - II. etapa” mezi 

budoucím povinným vlastníkem pozemku XXXX XXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXX 

a budoucím oprávněným 

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

předmětem je budoucí služebnost inženýrské sítě k části pozemku parc. č. 1640/27 v kat. ú. 

Nová Bělá, obec Ostrava dle přílohy č. 12 předloženého materiálu 

  

7) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření “Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti” v souvislosti se 

stavbou “Revitalizace vodní plochy Radvanice” mezi vlastníkem pozemku XXXXX 

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXX XX XXXXXX 

a budoucím oprávněným 

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

předmětem je budoucí služebnost k části pozemku parc. č. 832/1 v kat. ú. Radvanice, 

obec Ostrava dle přílohy č. 14 předloženého materiálu 

  

8) doporučuje 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

rozhodnout o uzavření “Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě” v 

souvislosti se stavbou “Rekonstrukce a rozšíření kanalizace Nová Bělá - II. etapa” 

mezi vlastníkem pozemku XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXX 

XX XXXXXXX 

a budoucím oprávněným 

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

předmětem je budoucí služebnost inženýrské sítě k části pozemku parc. č. 453 v kat. ú. Nová 

Bělá, 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 “Rekonstrukce a rozšíření kanalizace Nová Bělá - II. etapa” 

mezi vlastníkem pozemku XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXX XX 

XXXXXXX 

a budoucím oprávněným 

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

předmětem je budoucí služebnost inženýrské sítě k části pozemku parc. č. 123 v kat. ú. Nová 

Bělá, obec Ostrava dle přílohy č. 18 předloženého materiálu 

  

10) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření “Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě” v 

souvislosti se stavbou “Rekonstrukce a rozšíření kanalizace Nová Bělá - II. etapa” 

mezi vlastníkem pozemku XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX 

XX XXXXXXX 

a budoucím oprávněným 

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

předmětem je budoucí služebnost inženýrské sítě k části pozemku parc. č. 1389 v kat. ú. Nová 

Bělá, obec Ostrava dle přílohy č. 20 předloženého materiálu 

  

11) ukládá 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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náměstkovi primátora Ing. Břetislavu Rigerovi 

předložit návrh dle bodů 1) - 10) tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 

  

 Vyřizuje: Ing. Bohuslav Gembík, T: 25.05.2016 

 zastupující vedoucí odboru investičního 

  
 

RM_M 33 
Návrh na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ev. č. 
1797/2015/OI/ZFUN v souvislosti s realizací stavby “Cyklostezka 
Počáteční, Slezskoostravský hrad” 
  
Usnesení číslo: 03934/RM1418/59 

(zn.předkl.) 
05 

  
k materiálu č. BJ1418 01491/16 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ev. č. 1797/2015/OI/ZFUN z důvodu 

vzniku méněprací a víceprací v rámci stavby „Cyklostezka Počáteční, Slezskoostravský hrad“ 

se zhotovitelem společností JANKOSTAV s.r.o. se sídlem Štěpaňákova 714/31, 719 00 

Ostrava - Kunčice, IČO:  25855581, kterým se upravuje cena stavby na částku 8 207 365,- Kč 

bez DPH, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Břetislavu Rigerovi 

předložit zastupitelstvu města návrh dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bohuslav Gembík, T: 25.05.2016 

 zastupující vedoucí odboru investičního 

  
 

RM_M 43 
Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě a smluv o budoucích věcných 
břemenech v souvislosti se stavbami vodovodů a kanalizací zahrnutými 
do kapitálového rozpočtu statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 03935/RM1418/59 

(zn.předkl.) 
05 

  
k materiálu č. BJ1418 01473/16 
  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření “Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě a 

smlouvy o právu provést stavbu” v souvislosti se stavbou “Odkanalizování Heřmanic, spádové 

oblasti ul. Vrbická - Záblatská” mezi vlastníky pozemku XXXX XXXXXX XXXXXXX X 

XXXXXX XXXXXXXXXX XXX XXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXX XXX XX 

XXXXXXXX 

a budoucím oprávněným 

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

předmětem je budoucí služebnost inženýrské sítě k části pozemku pozemkové parcelní 

číslo 526 v kat. ú. Heřmanice, obec Ostrava dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření “Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě” v 

souvislosti se stavbou “Rekonstrukce a rozšíření kanalizace Nová Bělá - II. etapa” mezi 

vlastníkem pozemku Martinou Sikorovou, ul. 28.října 223/283, 709 00 Ostrava 

a budoucím oprávněným 

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

předmětem je budoucí služebnost inženýrské sítě k části pozemku parc. č. 108 v kat. ú. Nová 

Bělá, obec Ostrava dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření “Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě” v 

souvislosti se stavbou “Prodloužení sběrače B do Radvanic” mezi vlastníkem 

pozemku Advanced World Transport a.s., Hornopolní 3314/38, Moravská Ostrava, 702 62 

Ostrava, IČO: 47675977 

a budoucím oprávněným 

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

předmětem je budoucí služebnost inženýrské sítě k části pozemku parc. č. 5653 v kat. ú. 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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Slezská Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření “Dodatku č. 1” ke  “smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 

věcného břemene” v souvislosti se stavbou “Prodloužení sběrače B do Radvanic” mezi 

vlastníkem pozemku Povodím Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, Moravská Ostrava,          

702 00 Ostrava, IČO: 70890021 

a budoucím oprávněným 

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

předmětem je budoucí služebnost inženýrské sítě. Dosavadní výčet pozemků se doplňuje o 

pozemek parc. č. 1212/5 v kat. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č. 9 předloženého 

materiálu 

  

5) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření “Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě” v 

souvislosti se stavbou “Prodloužení sběrače B do Radvanic” mezi vlastníkem 

pozemku XXXXXX XXXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX 

XXX XX XXXXXXX 

a budoucím oprávněným 

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

předmětem je budoucí služebnost inženýrské sítě k části pozemku parc. č. 4155/4 v kat. ú. 

Slezská Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č. 11 předloženého materiálu 

  

6) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření “Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě” v 

souvislosti se stavbou “Rekonstrukce vodovodu ul. Michálkovická a Petřvaldská” mezi 

vlastníky pozemku XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX 

XXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXX XXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXX 

a budoucím oprávněným 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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statutární město Ostrava, Prokešovo nám.8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, jejímž 

předmětem je budoucí služebnost inženýrské sítě k části pozemku parc. č. 4812/6 v kat. ú. 

Slezská Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č. 13 předloženého materiálu 

  

7) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Břetislavu Rigerovi 

předložit návrh dle bodů 1) - 6) tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 

  

 Vyřizuje: Ing. Bohuslav Gembík, T: 25.05.2016 

 zastupující vedoucí odboru investičního 

  
 

RM_M 45 
Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 
2792/2015/OI/ZFUN na zpracování projektové dokumentace a výkon 
inženýrské činnosti nezbytné pro realizaci stavby “Dům pro rodinu a 
sociální péči” 
  
Usnesení číslo: 03936/RM1418/59 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 2792/2015/OI/ZFUN na 

zpracování projektové  dokumentace a výkon inženýrské činnosti nezbytné pro realizaci stavby 

“Dům pro rodinu a sociální péči”.”, mezi objednatelem - statutárním městem Ostrava, 

Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 a zhotovitelem: 

MARPO s.r.o., 28.října 66/201, 709 00 Ostrava 

IČO: 410 330 78 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_MZP 3 
Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo z důvodu vzniku 
méněprací v rámci stavby „Cyklistická trasa I, podél silnice Na Lukách“ 
  
Usnesení číslo: 03937/RM1418/59 

(zn.předkl.) 
05 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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k materiálu č. BJ1418 01490/16 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
variantní řešení méněprací a víceprací dle důvodové zprávy předloženého materiálu v rámci 

stavby „Cyklistická trasa I, podél silnice Na Lukách“ 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout dále pokračovat dle varianty č. 1 uvedené v důvodové zprávě předloženého 

materiálu a uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2503/2015/OI/ZFUN z důvodu vzniku 

méněprací a víceprací v rámci stavby „Cyklistická trasa I, podél silnice Na Lukách“ se 

zhotovitelem společností STAVIA – silniční stavby a.s., se sídlem Střádalů 631/47, 718 00 

Ostrava – Kunčičky, IČO: 25864092, kterým se upravuje cena stavby na částku                 

6 700 881,48 Kč bez DPH, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Břetislavu Rigerovi 

předložit zastupitelstvu města návrh dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bohuslav Gembík, T: 25.05.2016 

 zastupující vedoucí odboru investičního 

  
 

RM_VZ 1 
Veřejná zakázka “Plošná kanalizace Michálkovice - oblast Sládečkova-
Panská (DPS), poř. č. 73/2016 
  
Usnesení číslo: 03938/RM1418/59 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

dokumentace pro provádění stavby ”Plošná kanalizace Michálkovice - oblast Sládečkova-

Panská” v Ostravě-Michálkovicích dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. 

se sídlem: 28. října 1142/168, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 
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IČO: 45193622 

za cenu nejvýše přípustnou 390.000,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 4 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce kanalizace na náměstí SNP”, poř. č. 
036/2016 
  
Usnesení číslo: 03939/RM1418/59 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 03464/RM1418/51 
  
Rada města 

  
1) vylučuje 

  
ze zjednodušeného podlimitního řízení k veřejné zakázce “Rekonstrukce kanalizace na náměstí 

SNP”, z důvodu uvedeného v předloženém materiálu, uchazeče, který předložil svou nabídku 

pod poř. č. 3: 

HYDROSPOR spol. s r.o. 

Úprkova 966/3, 702 00 Ostrava - Přívoz 

IČO: 47666374 

  

2) rozhodla 

  
na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek o pořadí nabídek dle přílohy č. 2 

předloženého materiálu a o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy na realizaci 

stavby „Rekonstrukce kanalizace na náměstí SNP“ v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava , dle 

přílohy č.3 předloženého materiálu s uchazečem, který předložil svou nabídku pod poř č. 4: 

STASPO, spol. s r.o. 

se sídlem: Těšínská 254, 716 00 Ostrava - Radvanice 

IČO: 410 357 04 

za cenu nejvýše přípustnou 4.795.216,51 Kč bez DPH 
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RM_M 4 
Předchozí souhlas rady města k nabytí nemovitostí v k. ú. Zábřeh-VŽ do 
majetku města 
  
Usnesení číslo: 03940/RM1418/59 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
1) vydává 

  
předchozí souhlas k nabytí dle čl. 7, odst. (3), písm. c), obecně závazné vyhlášky města 

Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, dle 

předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Břetislavu Rigerovi 

zajistit finanční krytí ve smyslu bodu 1) tohoto usnesení 

                                                                                                                                          T:30.06.2016   

 Vyřizuje: Ing. arch. Cyril Vltavský,  

 vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu 

  
 

RM_M 14 
Úprava rozpočtu r. 2016 
  
Usnesení číslo: 03941/RM1418/59 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí finančních prostředků městskému obvodu 

a) Plesná ve výši 2 300 tis.Kč na investiční akci “Chodník podél ulice Karla Svobody v 

Ostravě-Plesné” 

b) Moravská Ostrava a Přívoz ve výši 351 tis.Kč v souvislosti s II. etapou rekonstrukce ulice 

Nádražní (jednorázová sleva z ročního nájemného nebytových prostor) 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 
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- ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

(A.4.) na ORJ 120, pol. 4116, ÚZ 35015 o 454 tis.Kč 

                                                ÚZ 35019 o 359 tis.Kč 

- neinvestiční přijaté transfery od krajů 

na pol. 4122, ORJ 120, ÚZ 13305 o 31 546 tis.Kč (A.1.) 

                                      ÚZ 201 o 667 tis.Kč (A.2.) 

                                      ÚZ 13307 o 223 tis.Kč (A.3.) 

- investiční přijaté transfery od regionálních rad 

na pol. 4223, ÚZ 38588505, ORJ 120, org. 3120000000 o 55 643 tis.Kč (B.2.) 

- převody vlastním fondům 

na § 6330, pol. 4132, ORJ 120 o 120 tis.Kč (B.1.) 

- běžné výdaje 

na § 3419, pol. 5175, ORJ 161 o 100 tis.Kč (C.1.) 

(C.3.) na ORJ 135, § 6171, org. 86000000, ÚZ 109517018, pol. 5011 o 834 tis.Kč 

                                                                                               pol. 5031 o 208 tis.Kč 

                                                                                               pol. 5032 o 75 tis.Kč  

                                                                      ÚZ 109117017, pol. 5011 o 147 tis.Kč 

                                                                                                pol. 5031 o 37 tis.Kč 

                                                                                                pol. 5032 o 13 tis.Kč  

                ORJ 300, § 3639, pol. 5139, org. 86000000, ÚZ 109517018 o 8 tis.Kč 

                                                                                       ÚZ 109117017 o 2 tis.Kč  

na § 2219, pol. 5169, ORJ 100 o 700 tis.Kč (C.7.) 

(E.1.) na ORJ 300, § 6171, pol. 5363 o 398 tis.Kč 

                                            pol. 5362 o 1 tis.Kč 

na § 6409, pol. 5364, ORJ 120, ÚZ 38588505, org. 3130000000 o 2 746 tis.Kč (E.2.) 

- kapitálové výdaje 

na § 1014, pol. 6122, ORJ 130, ÚZ 1014, org. 4271 o 120 tis.Kč (B.1.) 

(C.2.) na ORJ 230, § 3631, pol. 6121, org. 4310 o 339 tis.Kč 

                               § 2219, pol. 6121, ÚZ 1824, org. 3173 o 630 tis.Kč 

                                            pol. 6121, org. 3173 o 438 tis.Kč 

(C.4.) na ORJ 136, § 6171, pol. 6121 o 43 tis.Kč 

                               § 3639, pol. 6122 o 77 tis.Kč 

- neinvestiční transfery 

(A.1.) na ORJ 180, § 4377, pol. 5336, ÚZ 13305, org. 43 o 828 tis.Kč 

                               § 4351, pol. 5336, ÚZ 13305, org. 43 o 196 tis.Kč 

                               § 4354, pol. 5336, ÚZ 13305, org. 43 o 2 004 tis.Kč 

                               § 4357, pol. 5336, ÚZ 13305, org. 43 o 13 065 tis.Kč 
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                               § 4350, pol. 5336, ÚZ 13305, org. 35 o 2 450 tis.Kč 

                               § 4357, pol. 5336, ÚZ 13305, org. 35 o 1 106 tis.Kč 

                               § 4350, pol. 5336, ÚZ 13305, org. 41 o 4 711 tis.Kč 

                                                                              org. 34 o 2 929 tis.Kč 

                               § 4357, pol. 5336, ÚZ 13305, org. 34 o 2 199 tis.Kč 

         na ORJ 170, § 4358, pol. 5336, ÚZ 13305, org. 4241 o 2 058 tis.Kč    

na § 3529, pol. 5336, ORJ 170, ÚZ 201, org. 4245 o 667 tis.Kč (A.2.)     

na § 3529, pol. 5336, ORJ 170, ÚZ 13307, org. 4245 o 223 tis.Kč (A.3.)     

(A.4.) na ORJ 170, § 3592, pol. 5336, org. 4241, ÚZ 35015 o 454 tis.Kč 

                                                                              ÚZ 35019 o 359 tis.Kč 

- převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje 

na § 6330, pol. 5347, ORJ 120, ÚZ 3500, org. 624 o 2 300 tis.Kč (C.5.)   

                                                                  ORJ 120, org. 502 o 351 tis.Kč  (E.3.)           

z v y š u j e  rozpočtová rezerva 

na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 55 643 tis.Kč (B.2.) 

                                                  o 667 tis.Kč (A.2.) 

s n i ž u j í 

- běžné výdaje 

na § 3419, pol. 5169, ORJ 161 o 100 tis.Kč (C.1.) 

na § 3639, pol. 5901, ÚZ 3639 o 1 324 tis.Kč (C.3.) 

(C.4.) na ORJ 136, § 6171, pol. 5169 o 43 tis.Kč 

                               § 3639, pol. 5169 o 77 tis.Kč 

na § 3636, pol. 5901, ÚZ 3638 o 201 tis.Kč (E.1.) 

- kapitálové výdaje 

(C.2.) na ORJ 230, § 3631, pol. 6121, org. 4098 o 339 tis.Kč 

                               § 2271, pol. 6121, org. 3196 o 1 000 tis.Kč 

                               § 6409, pol. 6909, org. 8064 o 68 tis.Kč 

na § 2212, pol. 6121, ORJ 230, org. 3115000000 o 2 300 tis.Kč (C.5.) 

  

- neinvestiční transfery 

na § 3529, pol. 5331, ORJ 170, org. 4245 o 667 tis.Kč (A.2.) 

- investiční transfery 

na § 2212, pol. 6359, ORJ 100, org. 0000000003408 o 700 tis.Kč (C.7.) 

s n i ž u j e  rozpočtová rezerva 
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na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 198 tis.Kč (E.1.) 

                                                  o 2 746 tis.Kč (E.2.) 

                                                  o 351 tis.Kč (E.3.) 

Městský obvod Plesná (C.5.) 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 624 o 2 300 tis.Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na akci 3943 - chodník podél ul. Karla Svobody 

na § 2219, pol. 6121, ÚZ 3500 o 2 300 tis.Kč 

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz (E.3.) 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, org. 502 o 351 tis.Kč 

- zvýší výdaje/sníží příjmy 

na § xxxx, pol. xxxx o 351 tis.Kč 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.05.2016 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_VZ 6 
Veřejná zakázka “Rating SMO 2016-2017”, poř. č. 62/2016 
  
Usnesení číslo: 03942/RM1418/59 

(zn.předkl.) 
7 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na provedení ratingového 

hodnocení statutárního města Ostravy pro rok 2016 a 2017 dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu se společností: 

MOODY´S INVESTORS SERVICE EMEA LIMITED 

Sídlo: Londýn E14 5FA, One Canada Square, Canary Wharf, Spojené Království Velké 

Británie a Severního Irska 

Registrační číslo: 8922701 

Moody´s Investors Service EMEA Limited, odštěpný závod 

Sídlo: Washingtonova 1599/17, 110 00 Praha 1 – Nové Město 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 62/67  

IČO: 03093859 

za cenu nejvýše přípustnou 1.260.000,- Kč bez DPH 

  

 
RM_M 32 
Informace k ukončení realizace projektu Inteligentní zastávky 
  
Usnesení číslo: 03943/RM1418/59 

(zn.předkl.) 
09 

  
k usnesení č. 2759/ZM1014/34 
k usnesení č. 10827/RM1014/139 
k usnesení č. 10579/RM1014/137 
k usnesení č. 02024/RM1418/29 
k usnesení č. 0248/ZM1418/4 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s předloženou zprávou o ukončení projektu “Inteligentní zastávky” spolufinancovaného z 

Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 - 2013 

  

2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy - odboru dopravy 

zajistit udržitelnost projektu “Inteligentní zastávky” dle podmínek stanovených ve Smlouvě o 

poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady (ev. č. 2588/2015/ZFUN - příloha č. 1) a 

poskytovat informace odboru strategického rozvoje v období udržitelnosti projektu  

  

 Vyřizuje: Ing. Břetislav Glumbík, T: 17.03.2021 

 vedoucí odboru dopravy 

  
3) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy - odboru strategického rozvoje 

zajistit informace, vyhodnotit a odevzdat Úřadu regionální rady Moravskoslezsko - 

poskytovateli dotace zprávu o stavu a změnách projektu “Inteligentní zastávky” v období jeho 

udržitelnosti dle podmínek stanovených ve Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální 

rady (ev. č. 2588/2015/ZFUN) 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 17.03.2021 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 
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RM_VZ 5 
Zadání zpracování investičního záměru stavby “Multifunkční parkovací 
dům u Městské nemocnice Ostrava p.o.” 
  
Usnesení číslo: 03944/RM1418/59 

(zn.předkl.) 
09 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a o uzavření smlouvy na zpracování investičního 

záměru stavby “Multifunkční parkovací dům u Městské nemocnice Ostrava p.o.” za cenu               

95 120,- Kč bez DPH dle přílohy č. 1 předloženého materiálu mezi Statutárním městem 

Ostrava a společností DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., Masarykovo nám. 5/5, 702 00 

Ostrava 1, IČO: 42767377 

  

2) rozhodla 

  
o realizaci rozpočtového opatření, kterým se: 

s n í ž í 

investiční trasf. ostat. přísp. organizacím na: 

§ 2212, pol. 6359, ORG 0000000003408, ORJ 100                     o 116 tis. Kč 

z v ý š í 

budovy, stavby na: 

§ 2219, pol. 6121, ORJ 100                                                          o 116 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.05.2016 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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RM_M 44 
Návrh na uzavření darovací smlouvy o darování archiválií 
  
Usnesení číslo: 03945/RM1418/59 

(zn.předkl.) 
26 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně obdarovaného o přijetí daru specifikovaného v darovací smlouvě dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu a o uzavření darovací smlouvy, jejímž předmětem je darování 

dokumentů dárcem MXXXXXX KXXXXX rok nar. XXXX, bytem náměstí  

XXXXXXXXXXXXX 708 00 OstravaXXXXX dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 8 
Návrh na prodej vozidel v majetku města 
  
Usnesení číslo: 03946/RM1418/59 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
3) rozhodla 

  
a) o prodeji motorového (hasičského) vozidla Mercedes Benz 312 2.9 D KA/40, RZ: OVZ 84-

37 společnosti Varhanářská dílna Dlabal-Mettler s.r.o., IČO: 017 785 44, se sídlem Bílsko 47, 

783 22 Cholina a o uzavření kupní smlouvy dle přílohy č. 2 předloženého materiálu za 

dohodnutou kupní cenu 138 000,- Kč, za cenu obvyklou byl předmětný automobil neprodejný 

b) o prodeji motorového (hasičského) vozidla Mitsubishi Pajero 3.2D V60 V78WLYXFL6L, 

RZ: OVD 30-60 společnosti BACH international plus  s.r.o., IČO: 293 094 84, se sídlem 

Biskupice 111, 763 41 Biskupice  a o uzavření kupní smlouvy dle přílohy č. 3 předloženého 

materiálu za dohodnutou kupní cenu 171 000,- Kč, za cenu obvyklou byl předmětný automobil 

neprodejný 

  

 
RM_M 30 
Návrh na souhlas s umístěním a realizací stavby na pozemku parc.č. 
1913/99 v k.ú. Svinov, obec Ostrava, jako vlastníka sousední 
nemovitosti 
  
Usnesení číslo: 03947/RM1418/59 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
jako vlastník sousední nemovitosti (statutární město Ostrava vlastní pozemek parc.č.1913/102 

– orná půda v k.ú. Svinov, obec Ostrava) s umístěním a realizací stavební akce „Kartonážní 
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výroba  SO – 13 Koridor, SO – 14 Garáž pro vozíky, MK8 Manipulační plocha“  na pozemku 

parc.č. 1913/99 – ostatní plocha,  manipulační plocha v k.ú. Svinov, obec Ostrava, pro 

investora stavební akce: společnost  Mikes s.r.o., se sídlem Jelínkova 278, 721 00 Ostrava – 

Svinov, IČO: 48397041 

  

2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru hospodářské správy 

zajistil vyhotovení příslušného souhlasu dle bodu 1)  tohoto usnesení  a s tím spojené  veškeré 

úkony 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 20.05.2016 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
3) zmocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy 

k podpisu souhlasu dle bodů 1) a 2)   tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 20.05.2016 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

RM_VZ 2 
Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na opravu havarijního stavu 
kanalizační šachty u vjezdu k zásobovací rampě radniční restaurace 
  
Usnesení číslo: 03948/RM1418/59 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na opravu kanalizační šachty firmě Jiří 

Duda, IČO 64648150 za cenu nejvýše přípustnou 205.416 Kč bez DPH 

  

2) zmocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy 

k podpisu objednávky dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 20.05.2016 

 vedoucí odboru hospodářské správy 
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RM_VZ 3 
Veřejná zakázka “Rotační kartotéky”, poř. č. 37/2016 
  
Usnesení číslo: 03949/RM1418/59 

(zn.předkl.) 
84 

  
k usnesení č. 03337/RM1418/49 
  
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 předpisů, na dodávku a montáž rotačních kartoték v 

rozsahu dle předloženého materiálu 

  

2) jmenuje 

  
komisi pro otevírání obálek ve složení 

členové: 

1. Ing. Eva Seborská - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 

2. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 

3. Ing. Bc. Pavel Šmátrala - odbor hospodářské správy 

4. Ing. René Bartoš - odbor hospodářské správy 

  

náhradníci: 

1. Ing. Tomáš Smolík - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 

2. Mgr. Martin Mifek - odbor legislativní a právní 

3. Miroslava Dřízgevičová- odbor hospodářské správy 

4. Ing. Jarmila Kopelová - odbor hospodářské správy 

  

3) jmenuje 

  
hodnotící komisi a komisi pro posouzení kvalifikace ve složení 

členové: 

1. Ing. Břetislav Gibas - tajemník 

2. Ing. Eva Seborská - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 

3. Ing. Bc. Pavel Šmátrala - odbor hospodářské správy 

4. Ing. René Bartoš - odbor hospodářské správy 
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5. Ing. Bc. Dalibor Mozdřeň, MPA - odbor dopravně správních činností 

náhradníci: 

1. Mgr. Radim Babinec - náměstek primátora 

2. Ing. Tomáš Smolík - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 

3. Miroslava Dřízgevičová - odbor hospodářské správy 

4. Ing. Jarmila Kopelová - odbor hospodářské správy 

5. Ing. Antonín Měsíc - odbor dopravně správních činností 

  

4) ukládá 

  
vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

zabezpečit veškeré potřebné úkony této veřejné zakázky 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 31.10.2016 

 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  
5) zmocňuje 

  
vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

k podpisu veškerých dokumentů souvisejících s touto veřejnou zakázkou s výjimkou smlouvy 

a rozhodnutí o námitkách 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 31.10.2016 

 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 
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Usnesení číslo: 03950/RM1418/59 

(zn.předkl.) 
39 

  
Rada města 

  
1) doplňuje 

  
návrh programu zasedání zastupitelstva města konaného dne 25.5.2016 o bod: 

”Návrh na vyslovení souhlasu s nabytím souboru nemovitostí (objekt bývalých jatek, prodejna 

Bauhausu a souvisejících nemovitostí) a uzavření kupní smlouvy k nemovitostem 

nacházejících se na ul. Janáčkova, v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava” 

  

 


