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Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 22.03.2016 
  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název zn.předkl. 

03479/RM1418/52 RM_M 0 Schválení programu 52. schůze rady města dne 

22.03.2016 

28 

03480/RM1418/52 RM_VH 1 Výkon působnosti valné hromady obchodní 

společnosti Sportovní a rekreační zařízení města 

Ostravy, s.r.o. 

45 

03481/RM1418/52 RM_M 9 Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava za 

měsíc únor 2016 

25 

03482/RM1418/52 RM_M 10 Příprava projektu Posílení strategického a 

finančního řízení a rozvoj lidských zdrojů úřadu 

městského obvodu Poruba v rámci Operačního 

programu Zaměstnanost 

50 

03483/RM1418/52 RM_M 8 Přijetí dotace z Operačního programu Technická 

pomoc na projekt Řízení Strategie ITI ostravské 

aglomerace 2014 - 2020 a návrh na změnu složení 

Řídícího výboru ITI ostravské aglomerace 

38 

03484/RM1418/52 RM_M 14 Ukončení realizace projektu Pavilon evoluce 38 

03485/RM1418/52 RM_M 28 Projednání Smlouvy o poskytnutí dotace z 

rozpočtu Moravskoslezského kraje - projekt 

“Výstavba vrtulníkového hangáru v areálu HZS 

MSK” 

38 

03486/RM1418/52 RM_VZ 2 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 

a uzavření Smlouvy příkazní na zajištění služeb 

pro projekt “Cyklotrasa Y - Průmyslová, Baarova” 

v rámci Integrovaného regionálního operačního 

programu 

90 

03487/RM1418/52 RM_M 11 Návrh na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného 

movitého majetku statutárního města Ostravy, 

předaného k hospodaření právnické osobě 

Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním 

postižením Ostrava, příspěvková organizace, 

Hladnovská 751/119, 712 00 Ostrava-Muglinov, 

IČO 70631808 

41 

03488/RM1418/52 RM_M 12 Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do 

vlastnictví právnické osoby Městská nemocnice 

Ostrava, příspěvková organizace 

40 

03489/RM1418/52 RM_M 13 Návrh na poskytnutí příspěvků z rozpočtu 

statutárního města Ostravy pro rok 2016 v oblasti 

Volný čas příspěvkové organizaci zřízené 

rozhodnutím zastupitelstva městského obvodu 

60 

03490/RM1418/52 RM_M 15 Návrh na souhlas k provedení stavebně-

technického průzkumu stavby “Tramvajový 

podchod A. Poledníka, ul. Horní, Ostrava-

Hrabůvka” 

08 

03491/RM1418/52 RM_M 16 Návrh na souhlas oprávněného z věcných břemen 08 
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s dělením pozemků pro vlastníka pozemků 

Asental Land, s.r.o. 

03492/RM1418/52 RM_M 17 Návrh na souhlas s umístěním inž. sítí do 

pozemku ve vlastnictví SMO, návrh na uzavření 

smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 

a návrh na uzavření nájemní smlouvy s CTP 

Property, a.s. 

08 

03493/RM1418/52 RM_M 18 Návrh na souhlas s umístěním stavby, uzavření 

smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene se společností OVANET a.s. 

08 

03494/RM1418/52 RM_M 19 Návrh na zřízení služebnosti, uzavření smlouvy o 

zřízení služebnosti k pozemku ve vlastnictví SMO 

pro fyzické osoby a návrh na souhlas s umístěním 

uzemňovacího vedení do pozemků ve vlastnictví 

SMO a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o 

zřízení služebnosti pro Charitu Ostrava 

08 

03495/RM1418/52 RM_M 20 Návrh na zřízení věcného břemene a uzavření 

smlouvy o zřízení věcného břemene a návrh na 

souhlasy s umístěním podzemního kabelového 

vedení NN 0,4 kV a uzavření smluv o budoucí 

smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemkům 

ve vlastnictví SMO pro oprávněného ČEZ 

Distribuce, a.s. 

08 

03496/RM1418/52 RM_M 21 Návrh koupit část pozemku p.p.č. 554/3, k.ú. 

Michálkovice, obec Ostrava 

08 

03497/RM1418/52 RM_M 22 Návrh darovat nemovité věci a návrh přijmout 

darem nemovité věci - vše k.ú. Slezská Ostrava, 

obec Ostrava 

08 

03498/RM1418/52 RM_M 23 Návrh na záměr pronájmu části pozemku v Nová 

Ves u Ostravy, obec Ostrava. Návrh na záměr 

pronájmu částí pozemku v k.ú. Přívoz, obec 

Ostrava. 

08 

03499/RM1418/52 RM_M 24 Návrh na uzavření nájemní smlouvy na pronájem 

bytu č. 1 v domě na ul. Pobialova č. 875/8, 

Moravská Ostrava, návrh dohody o skončení 

nájmu bytu č. 6 v domě na ul. Pobialova č. 875/8, 

Moravská Ostrava. 

08 

03500/RM1418/52 RM_M 25 Návrh dohody o skončení nájmu části pozemku v 

k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 

08 

03501/RM1418/52 RM_M 26 Návrh na uzavření smluv o výpůjčce k pozemkům 

v k. ú. Mariánské Hory a Moravská Ostrava, obec 

Ostrava s Dopravním podnikem Ostrava a. s. 

08 

03502/RM1418/52 RM_M 30 Návrh na uzavření nájemní smlouvy (k.ú. Zábřeh 

nad Odrou) 

08 

03503/RM1418/52 RM_M 31 Souhlas se vstupem na pozemky v k.ú. Moravská 

Ostrava, obec Ostrava pro DAV, a.s. 

08 

03504/RM1418/52 RM_M 32 Souhlas s podnájmem a uzavřením podnájemní 

smlouvy, ul. Horní 3030/96, Ostrava-Bělský Les 

08 
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03505/RM1418/52 RM_M 35 Návrh na uzavření smluv o výpůjčce části 

pozemku v k.ú. Zábřeh - VŽ, k.ú. Výškovice u 

Ostravy a k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava 

08 

03506/RM1418/52 RM_M 2 Návrh na uzavření “Smluv o zřízení služebností” v 

souvislosti se stavbou “Odstranění výpusti 

Mastného” 

05 

03507/RM1418/52 RM_M 5 Návrh na uzavření “Smlouvy o právu provést 

stavbu” v souvislosti se stavbou Kanalizace v 

Polance nad Odrou, - SO 01 - 03, SO 03 - 

Odkanalizování území podél ul. K Pile, SO 03.1 - 

Kanalizační řad, zahrnutou do kapitálového 

rozpočtu statutárního města Ostravy 

05 

03508/RM1418/52 RM_VZ 1 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 

a uzavření smlouvy o dílo na provedení 

geotechnického a hydrogeologického monitoringu 

svahu jímacího území Ještěrka I v Ostravě – 

Bartovicích 

05 

03509/RM1418/52 RM_VZ 3 Veřejná zakázka “Parkoviště Most Českobratrská 

(PD, AD, IČ)”, poř. č. 38/2016 

05 

03510/RM1418/52 RM_M 36 Vyhodnocení soutěže o titul Ostravský dům roku 

2015 

89 

03511/RM1418/52 RM_M 1 Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z 

rozpočtu Moravskoslezského kraje na 

spolufinancování projektu “Zavádění systému 

environmentálního managementu a příprava k 

certifikaci dle normy ISO 14001 na Magistrátu 

města Ostravy” a přijetí dotace z dotačního 

programu “Podpora dobrovolných aktivit v oblasti 

udržitelného rozvoje” 

80 

03512/RM1418/52 RM_M 29 Použití finančních prostředků z Fondu životního 

prostředí města Ostravy na zpracování průzkumů 

a znaleckého posudku v rámci projektu 

“Revitalizace Pustkoveckého údolí” 

80 

03513/RM1418/52 RM_M 7 Úprava rozpočtu r. 2016 07 

03514/RM1418/52 RM_M 33 Dohoda o plné moci 07 

03515/RM1418/52 RM_M 3 Návrh dodatku č. 2 ke Smlouvě o sdružených 

službách dodávky elektřiny ev.č. obchodníka 

PWM 1611270005, ev.č. zákazníka 2753/2015/HS 

na hladině nízkého napětí pro rok 2016 

84 

03516/RM1418/52 RM_M 27 Návrh na souhlas ke stavbám na pozemcích v 

katastrálních územích obce Ostrava, jako vlastníka 

sousedních nemovitostí 

84 

03517/RM1418/52 RM_M 6 Návrh na naložení s přebytečným a 

neupotřebitelným majetkem v užívání Magistrátu 

města Ostravy 

84 

03518/RM1418/52 RM_ORG 1 Změna termínu konání 53. schůze rady města 35 

03519/RM1418/52 RM_M 4 Dohoda o plné moci 07 
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Materiály, které byly staženy : 
  

 Materiál 
  

Název zn.předkl. 

  RM_VZ 5 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 

a uzavření smlouvy o dílo a smlouvy příkazní na 

zpracování projektových dokumentací a 

inženýrskou činnost v souvislosti se stavbou 

Zlepšení pracovních podmínek objektu Nové 

radnice 

05 

  RM_MZP 1 Návrh na jmenování vedoucího odboru platového 

a personálního Magistrátu města Ostravy 

36 

  RM_VZ 4 Veřejná zakázka “Ostraha objektu občanské 

vybavenosti II.”, poř. č. 28/2016 

84 

  RM_M 34 Návrh na zrušení usnesení rady města č. 

03187/RM1418/47 ze dne 9. 2. 2016 a návrh na 

záměr města propachtovat pozemky v k. ú. 

Poruba, obec Ostrava 

08 
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RM_M 0 
Schválení programu 52. schůze rady města dne 22.03.2016 
  
Usnesení číslo: 03479/RM1418/52 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
program 52. schůze rady města dne 22.03.2016 

  

 
RM_VH 1 
Výkon působnosti valné hromady obchodní společnosti Sportovní a 
rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 03480/RM1418/52 

(zn.předkl.) 
45 

  
v působnosti valné hromady podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona o obchodních 
korporacích, obchodní společnosti Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o., se 
sídlem Čkalovova 6144/20, Ostrava-Poruba, PSČ 708 00, IČO 25385691, jejímž jediným 
společníkem je statutární město Ostrava 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
zprávu o provedení verifikace podnikatelského plánu pro rok 2016 a parametrů motivačního 

systému odměňování členů TOP managementu společnosti Sportovní a rekreační zařízení 

města Ostravy,  s.r.o. dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
podnikatelský plán na rok 2016  společnosti Sportovní a rekreační zařízení města 

Ostravy, s.r.o. dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s úpravou 

  

3) určuje 

  
a souhlasí s motivačním systémem odměňování členů TOP managementu společnosti 

Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. pro rok 2016 dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

4) schvaluje 

  
dodatek č. 3 ke smlouvě o výkonu funkce uzavřené mezi společností Sportovní a rekreační 
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zařízení města Ostravy, s.r.o. a jednatelem společnosti dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

5) ukládá 

  
jednateli společnosti Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. 

realizovat podnikatelské aktivity společnosti v souladu se schváleným podnikatelským plánem 

na rok 2016 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Ing. Jaroslav Kovář, T:31.12.2016 

 jednatel společnosti 

  
 

RM_M 9 
Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava za měsíc únor 2016 
  
Usnesení číslo: 03481/RM1418/52 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
informaci o stavu veřejného pořádku za měsíc únor 2016 dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

 
RM_M 10 
Příprava projektu Posílení strategického a finančního řízení a rozvoj 
lidských zdrojů úřadu městského obvodu Poruba v rámci Operačního 
programu Zaměstnanost 
  
Usnesení číslo: 03482/RM1418/52 

(zn.předkl.) 
50 

  
k materiálu č. BJ1418 00808/16 
  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
zahájení přípravy projektu Posílení strategického a finančního řízení a rozvoj lidských zdrojů 

úřadu městského obvodu Poruba ke spolufinancování z Operačního programu Zaměstnanost 

  

2) žádá 

  
městský obvod Poruba jako nositele projektu 

o zajištění veškerých úkonů spojených s přípravou projektu dle bodu 1) tohoto usnesení 
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 Vyřizuje: Ing. Petr Mihálik, T: 11.04.2016 

 starosta Městského obvodu Poruba 

  
 

RM_M 8 
Přijetí dotace z Operačního programu Technická pomoc na projekt 
Řízení Strategie ITI ostravské aglomerace 2014 - 2020 a návrh na změnu 
složení Řídícího výboru ITI ostravské aglomerace 
  
Usnesení číslo: 03483/RM1418/52 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 0263/ZM1418/5 
k usnesení č. 0816/ZM1418/12 
k usnesení č. 02699/RM1418/39 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o přijetí dotace z Operačního programu Technická pomoc od poskytovatele Česká republika - 

Ministerstvo pro místní rozvoj, se sídlem Staroměstské nám. 932/6, 110 15 Praha 1, na projekt 

“Řízení Strategie ITI ostravské aglomerace 2014-2020” dle podmínek uvedených příloze č. 1 

předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
financování projektu “Řízení Strategie ITI ostravské aglomerace 2014-2020”: 

- v roce 2016 na předfinancování 3593,4 tis. Kč, 

- v roce 2017 na předfinancování 3485,4 tis. Kč 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
Magistrátu města Ostrava - odboru strategického rozvoje, 

v souladu s bodem 2) tohoto usnesení, zahrnout do návrhu rozpočtu města na rok 2017 

financování projektu ve výši 3485,4 tis. Kč  

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 30.09.2016 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 
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4) ukládá 

  
Magistrátu města Ostrava - odboru strategického rozvoje 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 30.11.2017 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
5) schvaluje 

  
návrh na změnu složení Řídícího výboru ITI ostravské aglomerace dle přílohy č. 3 

předloženého materiálu 

  

 
RM_M 14 
Ukončení realizace projektu Pavilon evoluce 
  
Usnesení číslo: 03484/RM1418/52 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s předloženou zprávou o ukončení projektu “Pavilon evoluce” spolufinancovaného z 

Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 - 2013 

  

2) žádá 

  
ředitele příspěvkové organizace Zoologická zahrada Ostrava 

o zajištění udržitelnosti projektu “Pavilon evoluce” dle podmínek stanovených ve Smlouvě o 

poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady (ev. č. 2207/2012/OER) dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu a poskytování informací odboru strategického rozvoje v období 

udržitelnosti projektu 

  

 Vyřizuje: Ing. Petr Čolas, T: 07.04.2021 

 ředitel Zoologické zahrady Ostrava, příspěvkové organizace 

  
3) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy - odboru strategického rozvoje 

zajistit informace, vypracovat, vyhodnotit a odevzdat Úřadu regionální rady Moravskoslezsko - 

poskytovateli dotace zprávu o stavu a změnách projektu v období udržitelnosti projektu 

“Pavilon evoluce” dle podmínek stanovených ve Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Regionální rady (ev.č. 2207/2012/OER) dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 07.04.2021 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
 

RM_M 28 
Projednání Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 
Moravskoslezského kraje - projekt “Výstavba vrtulníkového hangáru v 
areálu HZS MSK” 
  
Usnesení číslo: 03485/RM1418/52 

(zn.předkl.) 
38 

  
k materiálu č. BJ1418 00636/16 
k usnesení č. 02340/RM1418/34 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje mezi 

příjemcem Statutárním městem Ostrava a poskytovatelem Moravskoslezským krajem se sídlem 

28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO: 70890692 na spolufinancování projektu „Výstavba 

vrtulníkového hangáru v areálu HZS MSK“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy – odboru strategického rozvoje 

zabezpečit všechny potřebné úkony spojené s čerpáním dotace na projekt dle bodu 1) tohoto 

usnesení 

za podmínky souhlasu zastupitelstva města s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace z 

rozpočtu Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 20.01.2017 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
3) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 13.04.2016 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 
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RM_VZ 2 
Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření Smlouvy 
příkazní na zajištění služeb pro projekt “Cyklotrasa Y - Průmyslová, 
Baarova” v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 
  
Usnesení číslo: 03486/RM1418/52 

(zn.předkl.) 
90 

  
k usnesení č. 03422/RM1418/51 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření Smlouvy příkazní na zajištění služeb pro 

projekt “Cyklotrasa Y - Průmyslová, Baarova” se zhotovitelem (příkazníkem): 

Ing. Jaroslav Šuléř, sídlo: Janovice 532, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, IČO: 03140261 

za cenu nejvýše přípustnou 90.000 ,- Kč bez DPH  dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

-    s n i ž u j e   účelová rezerva ORJ 300 

 §  3636, pol. 5901, ÚZ 3638                                    o   109 tis. Kč 

-    z v y š u j í  běžné výdaje ORJ 300 

  § 2219,  pol. 5169, ÚZ 3638, ORG 3137000000    o   109  tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.03.2016 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 11 
Návrh na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného movitého majetku 
statutárního města Ostravy, předaného k hospodaření právnické osobě 
Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, 
příspěvková organizace, Hladnovská 751/119, 712 00 Ostrava-Muglinov, 
IČO 70631808 
  
Usnesení číslo: 03487/RM1418/52 

(zn.předkl.) 
41 
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Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného movitého majetku statutárního města 

Ostravy, předaného k hospodaření právnické osobě Čtyřlístek - centrum pro osoby se 

zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace, Hladnovská 751/119, 712 00 

Ostrava-Muglinov, IČO 70631808 v celkové pořizovací ceně 4 160 175,90 Kč dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

2) jmenuje 

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

předsedkyně: Ing. Lucie Blahutová - vedoucí ekonomického útvaru 

členové:         Vratislav Prokop - vedoucí provozně technického útvaru 

                       Pavel Slaný - technický pracovník 

                       Hana Šrámková - účetní-správce majetku 

                       Miroslava Bobotová - akministrativní pracovník 

                       Jozefina Rucká - majetkový odbor MMO                     

  

3) ukládá 

  
předsedkyni likvidační komise 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Lucie Blahutová, T: 22.04.2016 

 vedoucí ekonomického útvaru 

  
 

RM_M 12 
Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do vlastnictví právnické 
osoby Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace 
  
Usnesení číslo: 03488/RM1418/52 

(zn.předkl.) 
40 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
v souladu s § 27 odst. 5) písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
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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 souhlasy zřizovatele k darovacím smlouvám dle bodu 1) 

tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 31.03.2016 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
 

RM_M 13 
Návrh na poskytnutí příspěvků z rozpočtu statutárního města Ostravy 
pro rok 2016 v oblasti Volný čas příspěvkové organizaci zřízené 
rozhodnutím zastupitelstva městského obvodu 
  
Usnesení číslo: 03489/RM1418/52 

(zn.předkl.) 
60 

  
k usnesení č. 0617/ZM1418/8 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí účelových neinvestičních příspěvků z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 

2016 příjemci uvedenému v příloze č. 1 předloženého materiálu, a to ve výši a za podmínek 

pro poskytnutí příspěvků uvedených v příloze č. 1, 2 a v důvodové zprávě předloženého 

materiálu 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

- snižují 

neinvestiční transfery na ORJ 160 

na § 3421, pol. 5222, ÚZ 7105                                        o 90 tis. Kč 
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- zvyšují 

neinvestiční příspěvky na ORJ 160 

§ 3421, pol. 5331, ÚZ 7105                                            o 20 tis. Kč 

§ 3429, pol. 5331, ÚZ 7105                                            o 70 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.03.2016 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 15 
Návrh na souhlas k provedení stavebně-technického průzkumu stavby 
“Tramvajový podchod A. Poledníka, ul. Horní, Ostrava-Hrabůvka” 
  
Usnesení číslo: 03490/RM1418/52 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s provedením stavebně-technického průzkumu stavby “Tramvajový podchod A. Poledníka, ul. 

Horní, Ostrava-Hrabůvka”, umístěný v částech pozemků: 

- parc.č. 100/13 

- parc.č. 100/79 

- parc.č. 100/86 

- parc.č. 258 

nesvěřené městskému obvodu Ostrava-Jih 

a 

- parc.č. 101/38 

- parc.č. 101/51 

- parc.č. 121/1 

svěřené městskému obvodu Ostrava-Jih 

vše k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava 
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pro žadatele statutární město Ostrava - městský obvod Ostrava-Jih 

pro územní a stavební řízení 

  

 
RM_M 16 
Návrh na souhlas oprávněného z věcných břemen s dělením pozemků 
pro vlastníka pozemků Asental Land, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 03491/RM1418/52 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
na straně oprávněného z věcných břemen s dělením pozemku: 

p.p.č. 65/1 - ostatní plocha, zeleň, 

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

Asental Land, s.r.o. 

se sídlem Gregorova 2582/3, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

IČO 277 69 143 

dle geometrického plánu č. 1954-12/2016 ze dne 26.1.2016, který je přílohou č. 1/2 

předloženého materiálu 

  

2) souhlasí 

  
na straně oprávněného z věcných břemen s dělením pozemku: 

parc. č. 1246/2 - ostatní plocha, jiná plocha, 

v k.ú. Hrušov, obec Ostrava, pro: 

Asental Land, s.r.o. 

se sídlem Gregorova 2582/3, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

IČO 277 69 143 

dle geometrického plánu č. 1348-15/2016 ze dne 26.1.2016, který je přílohou č. 2/2 

předloženého materiálu 
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3) souhlasí 

  
na straně oprávněného z věcných břemen s dělením pozemků: 

parc. č. 2442 - ostatní plocha, zeleň, 

parc. č. 2447 - ostatní plocha, zeleň, 

parc. č. 2461/2 - ostatní plocha, zeleň, 

parc. č. 2478 - ostatní plocha, zeleň, 

v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, pro: 

Asental Land, s.r.o. 

se sídlem Gregorova 2582/3, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

IČO 277 69 143 

dle geometrického plánu č. 3942-10/2016 ze dne 21.1.2016, který je přílohou č. 3/2 

předloženého materiálu 

  

 
RM_M 17 
Návrh na souhlas s umístěním inž. sítí do pozemku ve vlastnictví SMO, 
návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a 
návrh na uzavření nájemní smlouvy s CTP Property, a.s. 
  
Usnesení číslo: 03492/RM1418/52 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním přípojky splaškové kanalizace a podzemního komunikačního vedení veřejné 

telekomunikační sítě do částí pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 233/80 – orná půda 

v k. ú. Hrabová, obec Ostrava, 

pro: 

CTP Property, a.s. 

se sídlem Humpolec, Central Trade Park D1 1571, PSČ 39601, 

IČO 261 14 101, 
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v rámci stavby “CTPark Ostrava, Objekt 03, Přístavby” 

  

2) rozhodla 

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

provozování a údržby přípojky splaškové kanalizace k části pozemku: 

parc. č. 233/80 – orná půda 

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

CTP Property, a.s. 

se sídlem Humpolec, Central Trade Park D1 1571, PSČ 39601, 

IČO 261 14 101, 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu k části pozemku parc. č. 233/80 - orná půda o 

výměře 99 m2 v k. ú. Hrabová, obec Ostrava  

za účelem vybudování inženýrské sítě - přípojky splaškové kanalizace v rámci stavby “CTPark 

Ostrava, Objekt 03, Přístavby” 

za nájemné ve výši 22,20 Kč/m2/rok, tj. 2.197,80 Kč ročně 

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

účinků zápisu služebnosti inženýrské sítě splaškové kanalizace ve prospěch nájemce jako 

oprávněného, nejpozději však 31.12.2018 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 18 
Návrh na souhlas s umístěním stavby, uzavření smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene se společností OVANET a.s. 
  
Usnesení číslo: 03493/RM1418/52 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
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1) souhlasí 

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

parc. č. 3076/1 - ostatní plocha, silnice, 

v k. ú. Svinov, obec Ostrava, pro: 

OVANET a.s. 

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

IČO: 29399491 

v rámci stavby “MDKS křižovatka Nad Porubkou x Rampa F” 

  

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. 3076/1 - ostatní plocha, silnice, 

v k. ú. Svinov, 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 

  

 
RM_M 19 
Návrh na zřízení služebnosti, uzavření smlouvy o zřízení služebnosti k 
pozemku ve vlastnictví SMO pro fyzické osoby a návrh na souhlas s 
umístěním uzemňovacího vedení do pozemků ve vlastnictví SMO a 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti pro Charitu 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 03494/RM1418/52 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 
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na straně vlastníka zřídit služebnost a uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti: 

- zřízení, provozování a údržbu kanalizační přípojky k části pozemku  parc. č. 4422/1 - ostatní 

plocha, ostatní komunikace v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy, 

- užívání části pozemku  parc. č. 4422/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Poruba-

sever, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, jako sjezd pro přístup a příjezd 

k pozemkům parc. č. 3835/26 a parc. č. 3835/37 v k.ú. Pustkovec, obec Ostrava,  

- užívání části pozemku  parc. č. 4422/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Poruba-

sever, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, jako přístupový chodník pro 

přístup a příjezd k pozemkům parc. č. 3835/26 a parc. č. 3835/37 v k.ú. Pustkovec, obec 

Ostrava,  

 s oprávněnými: 

XXXXXXX 

XXXX XXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXX 

XXXX XXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXX 

XXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) souhlasí 

  
s umístěním uzemňovacího vedení do pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 73/1 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 73/44 - ostatní plocha, zeleň, 

v k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, 

pro investora: 

Charita Ostrava 

Kořenského 1323/17, 703 00, Ostrava - Vítkovice 

IČO 44940998 

v rámci stavby “Stavební úpravy Charitního střediska Michala Magone, nízkoprahové zařízení 

pro děti a mládež, Ostrava - Dubina, elektrické zařízení” 

  

3) rozhodla 

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

provozování a údržbu uzemňovacího vedení k částem pozemků: 
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parc. č. 73/1 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 73/44 - ostatní plocha, zeleň, 

v k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, s budoucím oprávněným: 

Charita Ostrava 

Kořenského 1323/17, 703 00, Ostrava - Vítkovice 

IČO 44940998 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 20 
Návrh na zřízení věcného břemene a uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemene a návrh na souhlasy s umístěním podzemního 
kabelového vedení NN 0,4 kV a uzavření smluv o budoucí smlouvě o 
zřízení věcného břemene k pozemkům ve vlastnictví SMO pro 
oprávněného ČEZ Distribuce, a.s. 
  
Usnesení číslo: 03495/RM1418/52 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

provozování podzemního kabelového vedení VN 22 kV k částem pozemků: 

parc.č. 793/246 - ostatní plocha, zeleň, 

parc.č. 793/378 - ostatní plocha, jiná plocha 

v k.ú. Výškovice, 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) souhlasí 

  
s umístěním podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV v pozemku: 

parc.č. 806/11 - orná půda 
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v k.ú. Nová Bělá, obec Ostrava, pro: 

ČEZ Distribuce, a.s. 

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

v rámci stavby “Ostrava 806/22, Kaloč, NNk” 

  

3) rozhodla 

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

provozování podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV  k části pozemku: 

parc.č. 806/11 - orná půda 

v k.ú. Nová Bělá, obec Ostrava, s budoucím oprávněným: 

ČEZ Distribuce, a.s. 

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

dle přílohy č.6 předloženého materiálu 

  

4) souhlasí 

  
s umístěním podzemního kabelového vedení 2x NN 0,4 kV v pozemku: 

parc.č. 884/26 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k.ú. Stará Plesná, obec Ostrava, pro: 

ČEZ Distribuce, a.s. 

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

v rámci stavby “Ostrava 884/53 Eco Power Energy, NNk” 

  

5) rozhodla 

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

provozování podzemního kabelového vedení 2x NN 0,4 kV  k části pozemku: 

parc.č. 884/26 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k.ú. Stará Plesná, obec Ostrava, s budoucím oprávněným: 
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ČEZ Distribuce, a.s. 

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

dle přílohy č.9 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 21 
Návrh koupit část pozemku p.p.č. 554/3, k.ú. Michálkovice, obec 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 03496/RM1418/52 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout koupit část pozemku p.p.č. 554/3, o výměře 2 m2, oddělenou dle geometrického 

plánu č. 1951-1/2016 ze dne 13.1.2016 a nově označenou jako pozemek p.p.č. 554/4, vše k.ú. 

Michálkovice, obec Ostrava 

od vlastníka XXXXXX XXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště X XXXXXX XXXXXX 

XXX XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, za cenu obvyklou 890,- Kč 

a souhlasit s uzavřením kupní smlouvy dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

vyhradit si rozhodnutí označit nově vzniklý pozemek, uvedený v bodu 1) tohoto usnesení, 

jakožto majetek svěřený městskému obvodu Michálkovice dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně 

závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, za 

podmínky, že nově vzniklý pozemek uvedený v bodu 1) tohoto usnesení statutární město 

Ostrava nabude do svého vlastnictví 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

označit nově vzniklý pozemek, uvedený v bodu 1) tohoto usnesení, jakožto majetek svěřený 

městskému obvodu Michálkovice dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 

14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, za podmínky, že nově 

vzniklý pozemek uvedený v bodu 1) tohoto usnesení statutární město Ostrava nabude do svého 

vlastnictví 



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 23/42  

 

  

4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

předložit návrh dle bodu 1) až 3) tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 13.04.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 22 
Návrh darovat nemovité věci a návrh přijmout darem nemovité věci - 
vše k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 03497/RM1418/52 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout darovat nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, a to pozemky 

nesvěřené městskému obvodu Slezská Ostrava: 

- parc.č. 46/18 

- parc.č. 55/7 

- parc.č. 55/8 

- parc.č. 887/7 

- parc.č. 895/8 

- parc.č. 5596/13 

Moravskoslezskému kraji, IČO 708 90 692, sídlo ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava, 

zastoupeného Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, IČO 000 95 

711, sídlo Úprkova 1, 702 23 Ostrava 

a uzavřít darovací smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout darovat nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, a to pozemky svěřené 

městskému obvodu Slezská Ostrava: 
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- parc.č. 46/17 

- parc.č. 56/21 

- parc.č. 57/3 

- parc.č. 5599/12 

- parc.č. 5600/5 

Moravskoslezskému kraji, IČO 708 90 692, sídlo ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava, 

zastoupeného Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, IČO 000 95 

711, sídlo Úprkova 1, 702 23 Ostrava 

a uzavřít darovací smlouvu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

přijmout darem nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, a to pozemky: 

- parc.č. 46/16 

- parc.č. 46/20 

- parc.č. 46/21 

- parc.č. 46/23 

- parc.č. 46/24 

- parc.č. 56/3 

- parc.č. 56/7 

- parc.č. 56/8 

- parc.č. 56/12 

- parc.č. 5596/20 

- parc.č. 5596/21 

- parc.č. 5596/22 

- parc.č. 5596/24 

- parc.č. 5596/26 

- parc.č. 5599/3 

od vlastníka Moravskoslezský kraj, IČO 708 90 692, sídlo ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava, 

zastoupený Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, IČO 000 95 

711, sídlo Úprkova 1, 702 23 Ostrava 

a uzavřít darovací smlouvu dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

vyhradit si rozhodnutí označit pozemky uvedené v bodu 3) tohoto usnesení, jakožto majetek 

svěřený městskému obvodu Slezská Ostrava dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné 
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vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, za podmínky, 

že pozemky uvedené v bodu 3) tohoto usnesení statutární město Ostrava nabude do svého 

vlastnictví 

  

5) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

označit pozemky uvedené v bodu 3) tohoto usnesení, jakožto majetek svěřený městskému 

obvodu Slezská Ostrava dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut 

města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, za podmínky, že pozemky uvedené v 

bodu 3) tohoto usnesení statutární město Ostrava nabude do svého vlastnictví 

  

6) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

předložit návrh dle bodu 1) až 5)  tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 13.04.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 23 
Návrh na záměr pronájmu části pozemku v Nová Ves u Ostravy, obec 
Ostrava. Návrh na záměr pronájmu částí pozemku v k.ú. Přívoz, obec 
Ostrava. 
  
Usnesení číslo: 03498/RM1418/52 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout část pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostrava, p.p.č. 522, 

ost. plocha - silnice o výměře 20,05 m2 v k.ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava (ul. U 

Hrůbků), 

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 částí pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostrava, p.p.č. 

280/1, ost. plocha - neplodná půda o celkové výměře 194 m2, a to část označená v katastrální 

mapě jako část “A” o výměře 60 m2 a část označená v katastrální mapě jako část “B” o výměře 

134 m2 v k.ú. Přívoz, obec Ostrava (ul. Na Náhonu, v blízkosti dálnice D1), 

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

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 



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 26/42  

 
RM_M 24 
Návrh na uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 1 v domě na ul. 
Pobialova č. 875/8, Moravská Ostrava, návrh dohody o skončení nájmu 
bytu č. 6 v domě na ul. Pobialova č. 875/8, Moravská Ostrava. 
  
Usnesení číslo: 03499/RM1418/52 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 1 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 žadatelkou 

XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX 

XXXXXXX XXX XXX XX XXXXX XXXXXX 

na dobu určitou do 31.03.2017, 

za měsíční nájemné 50,02 Kč/m2 podlahové plochy, 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
rozhodla na straně pronajímatele uzavřít dohodu o skončení nájmu služebního  bytu č. 6 v 

bytovém domě č.p. 875, zastavěná plocha a nádvoří, ul. Pobialova č.or. 8,  který je součástí 

pozemku parc.č. 328, k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, s nájemcem 

XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX 

XXX XXX XX XXXXXXXX 

k datu 31.03.2016, 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 
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RM_M 25 
Návrh dohody o skončení nájmu části pozemku v k.ú. Slezská Ostrava, 
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 03500/RM1418/52 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně pronajímatele o uzavření dohody o skončení nájmu založeného nájemní smlouvou č. 

2015/2014/MJ ze dne 02.09.2014 na pronájem části pozemku o výměře 10 m2 parc.č. 4171/4, 

k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, s nájemcem 

Michaelou Kiškovou, sídlem Lazecká 155/5, 735 64 Havířov, IČO: 73131105, 

k datu 31.03.2016, 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 26 
Návrh na uzavření smluv o výpůjčce k pozemkům v k. ú. Mariánské 
Hory a Moravská Ostrava, obec Ostrava s Dopravním podnikem Ostrava 
a. s. 
  
Usnesení číslo: 03501/RM1418/52 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně půjčitele uzavřít smlouvu o výpůjčce k částem pozemků v k. ú. Mariánské Hory, obec 

Ostrava, a to: 

- p. p. č. 751/9 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 725 m2 

- p. p. č. 751/10 - ostatní plocha, dráha o výměře 322 m2 

- p. p. č. 751/12 - ostatní plocha, silnice o výměře 714 m2 

s Dopravním podnikem Ostrava a. s.,  se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Poděbradova 

494/2, PSČ 701 71, IČO 619 74 757 

za účelem přestavby dvou tramvajových zastávek na jednu s dlouhými vstřícnými nástupišti s 
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bezbariérovými přechody pro chodce, rekonstrukci vozovky a chodníků, přeložce inženýrských 

sítí v rámci stavby “Rekonstrukce nástupišť Prostorná” 

na dobu určitou, ode dne účinnosti smlouvy o výpůjčce do 31.12.2017 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
  

na straně půjčitele uzavřít smlouvu o výpůjčce k částem pozemků v k. ú. Mariánské Hory, obec 

Ostrava, a to: 

- parc. č. 3594/10 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 6 m2 

- parc. č. 3594/31 - ostatní plocha, dráha o výměře 7 m2 

s Dopravním podnikem Ostrava a. s.,  se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Poděbradova 

494/2, PSČ 701 71, IČO 619 74 757 

za účelem užívání předmětu výpůjčky pro stavbu “Zřízení zpětné trakční skříně DPO na ulici 

28. října” 

na dobu určitou, ode dne účinnosti smlouvy o výpůjčce do 31.12.2017 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 30 
Návrh na uzavření nájemní smlouvy (k.ú. Zábřeh nad Odrou) 
  
Usnesení číslo: 03502/RM1418/52 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně pronajímatele o uzavření nájemní smlouvy se společností 

LUCROS investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., 

se sídlem: Praha 9 - Kyje, Skorkovská 1310, PSČ 19800, 

jejímž předmětem je pronájem nemovitých věcí v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, a to 
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částí pozemků 

p.p.č. 736/4 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 69 m2 

p.p.č. 736/44 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 6,5 m2 

za účelem realizace stavebního objektu 08 Přeložka veřejného osvětlení a stavebního objektu 

04 Oprava a doplnění chodníku podél ul. Výškovická (úprava místní komunikace IV. třídy) v 

rámci stavby “Dopravní napojení areálu SIKO v Ostravě”, 

na dobu určitou ode dne účinnosti smlouvy do dne předání předmětu nájmu, nejpozději však do 

31. 12. 2017, 

za nájemné ve výši 90 Kč/m2/rok, tj, 6.795 Kč/ročně, 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

  

 
RM_M 31 
Souhlas se vstupem na pozemky v k.ú. Moravská Ostrava, obec 
Ostrava pro DAV, a.s. 
  
Usnesení číslo: 03503/RM1418/52 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
za vlastníka pozemků 

se vstupem na část pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostrava, a to: 

- na část pozemku parc.č. 3594/6, ost. plocha - ost. komunikace o výměře 47 m2 

- na část pozemku parc.č. 2634/6, ost. plocha - zeleň o výměře 1098 m2 

- na část pozemku parc.č. 2634/35, ost. plocha - jiná plocha o výměře 546 m2 

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

pro společnost 

DAV, a.s. 

se sídlem Zengrova 510/19, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČO: 005 75 381 

za účelem využití pozemků pro průjezd a umístění těžké mechaniky v rámci realizace stavby 

“RED HOUSE” v období 03-05/2016, 

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

  

 
RM_M 32 
Souhlas s podnájmem a uzavřením podnájemní smlouvy, ul. Horní 
3030/96, Ostrava-Bělský Les 
  
Usnesení číslo: 03504/RM1418/52 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 
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s podnájmem a uzavřením podnájemní smlouvy k bytu č. 33, v domě č.p. 3030, ul. Horní č.or. 

96, Ostrava-Bělský Les, který je součástí pozemku parc.č. 332, zastavěná plocha a nádvoří, 

k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava 

mezi nájemcem XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXX 

XXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX XXX XXXXXXX, a podnájemcem 

XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX, 700 30 Ostrava 

Dubina, na dobu neurčitou 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 35 
Návrh na uzavření smluv o výpůjčce části pozemku v k.ú. Zábřeh - VŽ, 
k.ú. Výškovice u Ostravy a k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 03505/RM1418/52 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně půjčitele 

uzavřít smlouvu o výpůjčce nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Ostrava, 

nesvěřených městskému obvodu, a to: 

pozemku parc. č. 884/6 ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Výškovice u Ostravy, obec 

Ostrava 

a 

část pozemku p.p.č. 460/1 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 1.650 m2 v k.ú. Zábřeh 

- VŽ, obec Ostrava 

s 

Čtyřlístek-centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace 

Hladnovská 751/119, 712 00 Ostrava – Muglinov 

IČO: 70631808 

na dobu neurčitou, za účelem vybudování domů pro sociální účely, dle přílohy č. 2 tohoto 

materiálu 
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2) rozhodla 

  
na straně půjčitele 

uzavřít smlouvu o výpůjčce části pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostrava, a to části 

pozemku parc.č. 73/1, ost. plocha - jiná plocha o výměře 5,25 m2 v k.ú. Dubina u Ostravy, 

obec Ostrava (ul. Václava Košaře) 

s církevní organizací 

Charita Ostrava 

se sídlem Kořenského 1323/17 

703 00 Ostrava - Vítkovice 

IČO: 44940998 

na dobu určitou 29 dní, za účelem rozšíření zpevněné plochy v rámci realizace stavby 

“Stavební úpravy Charitního střediska Michala Magone, nízkoprahové zařízení pro děti a 

mládež, Ostrava - Dubina”, 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 2 
Návrh na uzavření “Smluv o zřízení služebností” v souvislosti se 
stavbou “Odstranění výpusti Mastného” 
  
Usnesení číslo: 03506/RM1418/52 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

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

výpusti Mastného” mezi vlastníkem: 

Mgr. BXXXXX HXXXXXXXX 

XXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXX 

a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti  na části pozemku parc.č. 2152 v k.ú. Slezská 

Ostrava, obec Ostrava  dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

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

výpusti Mastného” mezi vlastníkem: 

HXXX DXXXXXXXX 

XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXX 

a 
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oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti  na části pozemku parc.č. 2154 v k.ú. Slezská 

Ostrava, obec Ostrava  dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

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

výpusti Mastného” mezi vlastníky: 

Ing. DXXXX MXXXX 

MUDr. DXXXXX MXXXXXXX 

XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXX 

a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti  na části pozemku parc.č. 2149 v k.ú. Slezská 

Ostrava, obec Ostrava  dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Břetislavu Rigerovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Bohuslav Gembík, T: 13.04.2016 

 zastupující vedoucí odboru investičního 

  
 

RM_M 5 
Návrh na uzavření “Smlouvy o právu provést stavbu” v souvislosti se 
stavbou Kanalizace v Polance nad Odrou, - SO 01 - 03, SO 03 - 
Odkanalizování území podél ul. K Pile, SO 03.1 - Kanalizační řad, 
zahrnutou do kapitálového rozpočtu statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 03507/RM1418/52 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
uzavřít “Smlouvu o právu provést stavbu” v souvislosti se stavbou “Kanalizace v Polance nad 

Odrou - SO 01-03, SO 03 - Odkanalizování území podél ul. K Pile, SO 03,1 - Kanalizační řad” 

mezi vlastníky pozemku EXXXXXX LXXXXX, nar.:XXXXXXXXXX a JXXXX LXXXXX, 
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nar.: XXXXXXXXXX, XXX XXXXX X XXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

a investorem 

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

předmětem je stavba kanalizace a oplocení na části pozemku parc. č. 530/9 v kat. ú. Polanka 

nad Odrou, obec Ostrava,  dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 1 
Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o 
dílo na provedení geotechnického a hydrogeologického monitoringu 
svahu jímacího území Ještěrka I v Ostravě – Bartovicích 
  
Usnesení číslo: 03508/RM1418/52 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

geotechnického a hydrogeologického monitoringu svahu jímacího území Ještěrka I v Ostravě - 

Bartovicích, se zhotovitelem: 

AQD-envitest, s.r.o. 

Sídlo: Vítězná 1547/3, 702 00 Ostrava 

IČO: 26878453 

za cenu nejvýše přípustnou 180.240,- Kč bez DPH + DPH v zákonné výši dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 3 
Veřejná zakázka “Parkoviště Most Českobratrská (PD, AD, IČ)”, poř. č. 
38/2016 
  
Usnesení číslo: 03509/RM1418/52 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
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1) rozhodla 

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

dokumentací, zajištění výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru pro stavbu “Parkoviště 

Most Českobratrská” v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava v rozsahu dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu s uchazečem: 

Projekt 2010, s.r.o. 

se sídlem: Ruská 398/43, 703 00 Ostrava-Vítkovice 

IČO: 48391531 

za cenu nejvýše přípustnou 795 000,- Kč bez DPH 

  

 
RM_M 36 
Vyhodnocení soutěže o titul Ostravský dům roku 2015 
  
Usnesení číslo: 03510/RM1418/52 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
1) uděluje 

  
podle Statutu města Ostravy článek 36 odst. 3) 

a) titul Ostravský dům roku 2015 domu:  

      Nové koupelny - HUDEBNÍ KLUB v Moravské Ostravě 

b) Odměnu v pořadí druhému vyhodnocenému domu 

      Rekonstrukce městského stadionu v Ostravě Vítkovicích 

c)   Čestné uznání domům 

      VYSOKÁ PEC č. 1 - nástavba v Ostravě Vítkovicích 

      Nová správní budova Národního památkového ústavu, ÚOP Ostrava v Moravské Ostravě 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí finančního ocenění takto: 

za titul Ostravský dům roku 2015 
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investorovi : Vítkovice a.s.                                          

finanční částku ve výši …………………………………………………………195 000,-Kč 

autorovi architektonického řešení: Josef Pleskot, AP ATELIER 

finanční částku ve výši..………………………………..………………….……105 000,-Kč 

za Odměnu - v pořadí druhé vyhodnocené dílo 

investorovi: VÍTKOVICE ARÉNA a.s.    

finanční částku ve výši ……………………………………………………………97 500.-Kč 

autorovi architektonického řešení: PROJEKTSTUDIO EUCZ s.r.o. 

finanční částku ve výši ……………………………………………………………52 500.-Kč 

  

3) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

snižují 

běžné výdaje na § 3699, pol. 5901, ORJ 210 o částku 450 tis.Kč 

zvyšují 

běžné výdaje na § 3699, pol. 5213, ORJ 210 o částku 150 tis.Kč 

běžné výdaje na § 3699, pol. 5240, ORJ 210 o částku 195 tis.Kč 

běžné výdaje na § 3699, pol. 5494, ORJ 210 o částku 105 tis.Kč 

  

4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Břetislavu Rigerovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing.arch. Cyril Vltavský, T: 13.04.2016 

 vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu 

  
5) ukládá 

  
vedoucímu odboru kancelář primátora 

organizačně zajistit slavnostní vyhlášení výsledků soutěže 

  

 Vyřizuje: Mgr. Michal Bayer, T: 28.06.2016 

 vedoucí kanceláře primátora 
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6) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválená rozpočtová opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 29.04.2016 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 1 
Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 
Moravskoslezského kraje na spolufinancování projektu “Zavádění 
systému environmentálního managementu a příprava k certifikaci dle 
normy ISO 14001 na Magistrátu města Ostravy” a přijetí dotace z 
dotačního programu “Podpora dobrovolných aktivit v oblasti 
udržitelného rozvoje” 
  
Usnesení číslo: 03511/RM1418/52 

(zn.předkl.) 
80 

  
k usnesení č. 02958/RM1418/43 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje mezi příjemcem 

statutárním městem Ostrava a poskytovatelem Moravskoslezským krajem, se sídlem 28. října 

117, 702 18 Ostrava, IČO: 708 90 692 na spolufinancování projektu “Zavádění systému 

environmentálního managementu a příprava k certifikaci dle normy ISO 14001 na Magistrátu 

města Ostravy” a o přijetí dotace z dotačního programu “Podpora dobrovolných aktivit v 

oblasti udržitelného rozvoje” dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy, odboru ochrany životního prostředí 

zajistit veškeré úkony spojené s realizací projektu dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., T: 15.12.2016 

 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 
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RM_M 29 
Použití finančních prostředků z Fondu životního prostředí města 
Ostravy na zpracování průzkumů a znaleckého posudku v rámci 
projektu “Revitalizace Pustkoveckého údolí” 
  
Usnesení číslo: 03512/RM1418/52 

(zn.předkl.) 
80 

  
k materiálu č. BJ1418 00879/16 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o použití finančních prostředků z Fondu životního prostředí města Ostravy ve výši 250.000 Kč 

odborem strategického rozvoje Magistrátu města Ostravy na zpracování průzkumů a 

znaleckého posudku v rámci projektu ”Revitalizace Pustkoveckého údolí” dle důvodové 

zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

- snižuje financování 

pol. 8115, ÚZ 1030, ORJ 120 .............................................................. o 250 tis. Kč 

- zvyšují běžné výdaje 

§ 3745, pol. 5166, ÚZ 1030, ORJ 300, ORG 87000000 ...................... o 170 tis. Kč 

§ 3745, pol. 5169, ÚZ 1030, ORJ 300, ORG 87000000 ........................ o 80 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.03.2016 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 7 
Úprava rozpočtu r. 2016 
  
Usnesení číslo: 03513/RM1418/52 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 
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1) souhlasí 

  
s přijetím dotací na podporu profesionálních divadel a profesionálního symfonického orchestru 

v Moravskoslezském kraji z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro příspěvkovou organizaci 

- Národní divadlo moravskoslezské ve výši 1 782 tis.Kč 

- Divadlo loutek Ostrava ve výši 1 018 tis.Kč 

- Komorní scéna Aréna ve výši 144 tis.Kč 

- Janáčkova filharmonie Ostrava ve výši 1 018 tis.Kč 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

- běžné výdaje 

(C.1.) na ORJ 300, § 3699, pol. 5164 o 200 tis.Kč 

                               § 2271, pol. 5169, ÚZ 3640 o 1 029 tis.Kč 

na § 2321, pol. 5171, ORJ 230, org. 7285 o 282 tis.Kč (C.2.) 

(C.3.) na ORJ 140, § 3211, pol. 5139 o 2 tis.Kč 

                                            pol. 5175 o 10 tis.Kč 

                               § 3299, pol. 5139 o 7 tis.Kč 

                                            pol. 5164 o 5 tis.Kč 

                                            pol. 5175 o 35 tis.Kč 

                                            pol. 5194 o 8 tis.Kč 

na § 3299, pol. 5137, ORJ 133, ÚZ 3639, org. 85000001 o 30 tis.Kč (C.4.) 

(E.1.) na ORJ 135, § 6112, pol. 5023 o 1 459 tis.Kč 

                                            pol. 5031 o 641 tis.Kč 

- kapitálové výdaje 

(C.4.) na ORJ 300, § 2219, pol. 6121, org. 8134 o 10 tis.Kč 

                                                             org. 8136 o 10 tis.Kč 

                                                             org. 8137 o 10 tis.Kč 

                                                             org. 8138 o 10 tis.Kč 

s n i ž u j í 

- běžné výdaje 

(C.1.) na ORJ 300, § 3699, pol. 5169 o 200 tis.Kč 

                               § 3636, pol. 5901, ÚZ 3640 o 1 029 tis.Kč 

(C.3.) na ORJ 140, § 3211, pol. 5169 o 15 tis.Kč 
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                               § 3299, pol. 5169 o 52 tis.Kč 

(C.4.) na ORJ 300, § 3636, pol. 5901, ÚZ 3639 o 30 tis.Kč 

                               § 2219, pol. 5169, ÚZ 38588505, org. 8134 o 8 tis.Kč 

                                                                                     org. 8136 o 8 tis.Kč 

                                                                                     org. 8137 o 8 tis.Kč 

                                                                                     org. 8138 o 8 tis.Kč 

                                                             ÚZ 38100000, org. 8134 o 2 tis.Kč  

                                                                                     org. 8136 o 2 tis.Kč 

                                                                                     org. 8137 o 2 tis.Kč 

                                                                                     org. 8138 o 2 tis.Kč 

- kapitálové výdaje 

na § 2321, pol. 6121, ORJ 230, org. 7285 o 282 tis.Kč (C.2.) 

s n i ž u j e  rozpočtová rezerva města 

na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 2 100 tis.Kč (E.1.) 

  

 
RM_M 33 
Dohoda o plné moci 
  
Usnesení číslo: 03514/RM1418/52 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření dohody o plné moci mezi statutárním městem Ostrava a Ing. Martinem Juroškou, 

Ph.D., starostou městského obvodu Michálkovice, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 3 
Návrh dodatku č. 2 ke Smlouvě o sdružených službách dodávky 
elektřiny ev.č. obchodníka PWM 1611270005, ev.č. zákazníka 
2753/2015/HS na hladině nízkého napětí pro rok 2016 
  
Usnesení číslo: 03515/RM1418/52 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření dodatku č.2 ke smlouvě ev.č. obchodníka  PWM 1611270005, ev.č. zákazníka 

2753/2015/HS “Smlouva o  sdružených službách dodávky elektřiny oprávněnému 

zákazníkovi” mezi Statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Moravská 
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Ostrava,  IČO: 00845451 a společností ENWOX ENERGY s.r.o. se sídlem Denisova 639/2, 

Moravská Ostrava, PSČ: 702 00, IČO: 02639564  dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 27 
Návrh na souhlas ke stavbám na pozemcích v katastrálních územích 
obce Ostrava, jako vlastníka sousedních nemovitostí 
  
Usnesení číslo: 03516/RM1418/52 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
a) jako vlastník sousedních nemovitostí (statutární město Ostrava vlastní pozemky parc.č. 

2179/16 – ostatní plocha, jiná plocha  a parc.č. 2179/17 – ostatní plocha, jiná plocha, oba  v 

k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava) s umístěním a realizací stavby „Ostrava, propojení ul. 

Cihelní, NNk“ na pozemcích parc.č. 2208/1, 3606/3, 2157/3 a 2156/1, všechny v k.ú. 

Moravská Ostrava, obec Ostrava, pro investora stavby: ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem 

Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, IČO: 24729035 

       

b) jako vlastník sousední nemovitosti (statutární město Ostrava vlastní pozemek parc.č. 1922/8 

– ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava) s umístěním a  

realizací stavby „Novostavba rodinného domu včetně inženýrských sítí, žumpy, vsakovací 

jímky a zpevněných ploch a oplocení“ na pozemku parc.č. 1199 - zahrada v k.ú. Petřkovice u 

Ostravy, obec Ostrava, pro investora stavby: XXX X XXXX XXXXXXXXXXX XXX 

XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXX 

  

  

2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru hospodářské správy 

zajistil vyhotovení příslušných  souhlasů dle bodů 1a)  a 1b) tohoto usnesení a s tím 

spojené veškeré úkony 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 01.04.2016 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
3) zmocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 01.04.2016 

 vedoucí odboru hospodářské správy 



Statutární město Ostrava 
rada města 
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RM_M 6 
Návrh na naložení s přebytečným a neupotřebitelným majetkem v 
užívání Magistrátu města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 03517/RM1418/52 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o vyřazení přebytečného a neupotřebitelného majetku statutárního města Ostravy v užívání 

Magistrátu  města Ostravy v rozsahu a způsobem dle předloženého materiálu -  fyzickou 

likvidaci a prodejem 

  

2) jmenuje 

  
likvidační komisi, která o provedené likvidaci pořídí likvidační protokol dle “Směrnice 2/2007  

pro evidenci majetku” a jmenuje  její členy: 

předseda: 

Ing. Bc. Pavel Šmátrala - vedoucí odboru hospodářské správy 

členové: 

Bc. Helena Tichavská - odbor projektů IT služeb a outsourcingu 

Ing. Jarmila Kopelová -  odbor hospodářské správy 

Miroslava Dřízgevičová - odbor hospodářské správy 

  

 
RM_ORG 1 
Změna termínu konání 53. schůze rady města 
  
Usnesení číslo: 03518/RM1418/52 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 

  
1) mění 

  
termín konání 53. schůze rady města z úterý 29.03.2016 na středu 30.03.2016 v 09:30 hodin 

  

 
 
 
 



Statutární město Ostrava 
rada města 
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RM_M 4 
Dohoda o plné moci 
  
Usnesení číslo: 03519/RM1418/52 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření dohody o plné moci mezi statutárním městem Ostrava a panem Pavlem Hrbáčem, 

starostou městského obvodu Plesná, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
  
 
 


