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Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 10.02.2015 
  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název zn.předkl. 

00518/RM1418/11 RM_M 0 Schválení programu 11. schůze rady města dne 

10.02.2015 

28 

00519/RM1418/11 RM_M 13 Podání informace o stavu připojených objektů na 

pult centralizované ochrany Městské policie 

Ostrava 

25 

00520/RM1418/11 RM_VZ 14 Zadání veřejné zakázky “Zajištění kreditů 

elektronických čipových karet”, poř. č. 15/2015 

25 

00521/RM1418/11 RM_M 9 Ukončení projektu “Sanace ekologické zátěže 

Areál Nad Porubkou“ 

50 

00522/RM1418/11 RM_M 53 Souhlas s ukončením realizace projektu “Zateplení 

školských zařízení v obvodu MOaP - 4. část” 

50 

00523/RM1418/11 RM_M 14 Návrh na připojení objektů na pult centralizované 

ochrany Městské policie Ostrava 

25 

00524/RM1418/11 RM_M 81 Příprava projektu a podání žádosti o dotaci pro 

projekt “Rekonstrukce DPS - stavba nových 

podporovaných (pečovatelských) bytů v podkroví 

objektu v Ostravě Staré Bělé” 

50 

00525/RM1418/11 RM_M 15 Pravidelná informace o stavu přípravy a realizace 

Průmyslové zóny Ostrava-Hrabová, Strategické 

průmyslové zóny Ostrava-Mošnov, Rozvojové 

zóny Hrušov a Vědecko-technologického parku 

Ostrava za II. pololetí roku 2014 

38 

00526/RM1418/11 RM_M 23 Návrh na vyhlášení konkursního řízení na 

obsazení místa ředitele/ky Firemní školky města 

Ostravy, příspěvkové organizace 

38 

00527/RM1418/11 RM_M 68 Odpověď na výzvu advokátní kanceláře Vargová, 

Vartová a Langer zastupující společnost Dentální 

ateliér s.r.o. “v likvidaci” k doplacení kupní ceny 

ve výši 400.000,- Kč 

28 

00528/RM1418/11 RM_M 72 Informace o plnění usnesení zastupitelstva města 28 

00529/RM1418/11 RM_M 73 Návrh programu a organizační zajištění 4. 

zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 

dne 4.3.2015 

28 

00530/RM1418/11 RM_M 78 Změna provozovatele Útulku pro nalezené psy v 

Ostravě-Třebovicích 

28 

00531/RM1418/11 RM_M 79 Odložení trestní věci v souvislosti se zadáním 

veřejné zakázky “Městská nemocnice Ostrava - 

vybavení kuchyně” 

28 

00532/RM1418/11 RM_M 19 Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace 

na pořádání Dnů NATO v Ostravě&Dny 

Vzdušných sil Armády České republiky 2015 

01 

00533/RM1418/11 RM_M 20 Souhlas se zřízením pietního místa na pozemku v 

majetku statutárního města Ostravy 

01 

00534/RM1418/11 RM_M 51 Žádost Spolku Lungta o podporu mezinárodní 01 
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kampaně “Vlajka pro Tibet” a vyvěšení tibetské 

vlajky na budovu Radnice města Ostravy dne 

10.3.2015 

00535/RM1418/11 RM_M 52 Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace z 

rozpočtu statutárního města Ostravy na provoz a 

činnost Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a 

Slezska, z.s. v roce 2015 

01 

00536/RM1418/11 RM_M 12 Úprava rozpočtu r. 2015 35 

00537/RM1418/11 RM_M 21 Oprava schváleného rozpočtu SMO pro rok 2015 07 

00538/RM1418/11 RM_MZP 2 Návrh na úpravu platu ředitele Janáčkovy 

filharmonie Ostrava, příspěvková organizace 

30 

00539/RM1418/11 RM_M 54 Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o 

poskytnutí investiční účelové dotace obchodní 

společnosti Sportovní a rekreační zařízení města 

Ostravy, s.r.o. 

45 

00540/RM1418/11 RM_M 70 Návrh na poskytnutí neinvestičních účelových 

dotací v oblasti kultury z rozpočtu statutárního 

města Ostrava pro rok 2015 

87 

00541/RM1418/11 RM_M 5 Výměna zástupce města v organizačním výboru 

Mistrovství světa v ledním hokeji IIHF 2015 

87 

00542/RM1418/11 RM_M 6 Prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně - 

Komorní scéna Aréna, příspěvková organizace 

87 

00543/RM1418/11 RM_M 74 Návrh Smlouvy o spolupráci při uspořádání 

Kontinentálního poháru IAAF 2018 mezi 

statutárním městem Ostravou a Českým 

atletickým svazem 

87 

00544/RM1418/11 RM_M 67 Návrh Dohody o prominutí dluhu (poplatků z 

prodlení a úroků z prodlení) k bytu na ul. Horní č. 

3037/110, neprominutí dluhu (poplatků z prodlení 

a úroku z prodlení) k bytu na ul. Horní č. 

3035/106, Ostrava-Bělský Les 

08 

00545/RM1418/11 RM_M 25 Návrh na souhlas s umístěním splaškové 

kanalizace do pozemku ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy pro Obec Ludgeřovice 

08 

00546/RM1418/11 RM_M 26 Návrh na souhlas s umístěním staveb na 

pozemcích ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy 

08 

00547/RM1418/11 RM_M 27 Návrh na souhlas s technickým zhodnocením 

budovy v k.ú. Moravská Ostrava (areál Městské 

nemocnice Ostrava)a návrh na souhlas s 

umístěním sídla společnosti (areál Vědecko-

technologického parku Ostrava) a návrh 

projednání žádosti o zrušení inflační doložky 

(Střelniční 8) 

08 

00548/RM1418/11 RM_M 28 Návrh na souhlas s umístěním inžen. sítí, uzavření 

smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a 

nájemních smluv s STYLE ESTATE s.r.o., panem 

I.B., zřízení služebnosti a uzavření smlouvy o 

08 
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zřízení služebnosti s manžely S. 

00549/RM1418/11 RM_M 29 Návrh na zřízení věcného břemene a uzavření 

smluv o zřízení věcného břemene k pozemkům ve 

vlastnictví SMO pro oprávněného ČEZ 

Distribuce, a.s. 

08 

00550/RM1418/11 RM_M 30 Návrh na zřízení věcných břemen a uzavření 

smluv o zřízení věcných břemene k pozemkům ve 

vlastnictví statutárního města Ostravy v k.ú 

Slezská Ostrava, obec Ostrava, a v k.ú. Moravská 

Ostrava, obec Ostrava, pro společnost RWE 

GasNet,s.r.o. 

08 

00551/RM1418/11 RM_M 31 Návrh na záměr města neprodat části pozemků v 

k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

08 

00552/RM1418/11 RM_M 32 Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v 

k.ú. Solanec pod Soláněm, obec Hutisko-Solanec, 

v k.ú. Zábřeh nad Odrou a v k.ú. Nová Bělá, obec 

Ostrava 

08 

00553/RM1418/11 RM_M 33 Návrh na záměr města neprodat pozemky pod 

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

08 

00554/RM1418/11 RM_M 34 Návrh na záměr města neprodat pozemky v k.ú. 

Moravská Ostrava, obec Ostrava (ul. Křižíkova) 

08 

00555/RM1418/11 RM_M 35 Návrh na záměr města darovat či nedarovat 

pozemek v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

(ul. Švabinského) 

08 

00556/RM1418/11 RM_M 36 Návrh na záměr města prodat část pozemku v k.ú. 

Krásné Pole, obec Ostrava Návrh na záměr města 

směnit pozemky v k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava 

08 

00557/RM1418/11 RM_M 37 Návrh koupit nemovitou věc v k.ú. Poruba, obec 

Ostrava v rámci investiční akce “Cyklistické 

propojení ul. 17. listopadu, VTP” a návrh zrušit 

bod 1) usnesení zastupitelstva města č. 

0099/ZM1418/2 ze dne 17.12.2014 

08 

00558/RM1418/11 RM_M 38 Návrh na nevyužití předkupního práva ke stavbě v 

k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita 

Sokolská třída) 

08 

00559/RM1418/11 RM_M 39 Návrh na záměr města pronajmout pozemek 

parc.č. 101/43 a parc.č. 101/44 v k.ú. Dubina u 

Ostravy, obec Ostrava. Návrh na záměr města 

prodat pozemky parc.č. 101/44 a parc.č. 101/43 v 

k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava 

08 

00560/RM1418/11 RM_M 40 Návrh na záměr města pronajmout části pozemků 

v k. ú. Petřkovice u Ostravy a Kunčice nad 

Ostravicí, obec Ostrava 

08 

00561/RM1418/11 RM_M 41 Návrh na uzavření nájemní smlouvy na pronájem 

pozemku v k.ú. Moravská Ostrava, nesouhlas se 

záměrem pronajmout pozemek v k.ú. Muglinov 

08 

00562/RM1418/11 RM_M 42 Návrh na uzavření nájemní smlouvy na část 

pozemků v k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava s 

08 
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fyzickou osobou 

00563/RM1418/11 RM_M 43 Návrh na uzavření nájemní smlouvy na pronájem 

nebytového prostoru-garáže č. 11 v bytovém domě 

na ul. Horní 3032/100, Ostrava-Bělský Les 

08 

00564/RM1418/11 RM_M 44 Návrh dohody o skončení nájmu a návrh nové 

nájemní smlouvy k bytu č. 1 v bytovém domě na 

ul. Pobialova 875/8, Ostrava, Moravská Ostrava. 

08 

00565/RM1418/11 RM_M 45 Návrh předání vodohospodářského majetku ve 

vlastnictví statutárního města Ostrava do nájmu 

společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. a 

záměr pronájmu vodohospodářských staveb 

08 

00566/RM1418/11 RM_M 50 Návrh vložit majetek statutárního města Ostravy 

do základního kapitálu Dopravního podniku 

Ostrava a.s. 

08 

00567/RM1418/11 RM_M 55 Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o 

zřízení služebnosti s budoucím vlastníkem 

pozemku Generali Pojišťovna a.s. pro budoucího 

oprávněného statutární město Ostrava 

08 

00568/RM1418/11 RM_M 56 Návrh na souhlas s umístěním inženýrských sítí do 

pozemků ve vlastnictví SMO, návrh na uzavření 

smluv o budoucích smlouvách o zřízení 

služebností a návrh na uzavření nájemních smluv s 

fyzickými osobami 

08 

00569/RM1418/11 RM_M 57 Návrh na uzavření smluv o budoucích smlouvách 

o zřízení věcných břemen v k.ú. Dubina u 

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

obec Ostrava, a v k.ú. Přívoz, obec Ostrava, s 

budoucím oprávněným RWE GasNet, s.r.o. 

08 

00570/RM1418/11 RM_M 58 Návrh na souhlas s umístěním podzemní kabelové 

přípojky NN 0,4 kV k pozemkům ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy a uzavření smlouvy o 

budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, pro 

ČEZ Distribuce, a.s. 

08 

00571/RM1418/11 RM_M 59 Návrh na zřízení služebnosti a uzavření smlouvy o 

zřízení služebnosti v k.ú. Moravská Ostrava, obec 

Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, 

s oprávněným: Česká republika - Krajské 

ředitelství policie Moravskoslezského kraje 

08 

00572/RM1418/11 RM_M 60 Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v 

k.ú. Michálkovice a k.ú. Slezská Ostrava, obec 

Ostrava 

08 

00573/RM1418/11 RM_M 61 Návrh prodat nemovité věci v k. ú. Petřkovice u 

Ostravy a Mariánské Hory, obec Ostrava 

08 

00574/RM1418/11 RM_M 63 Návrhy dodatků zřizovacích listin 23 

příspěvkových organizací zřízených statutárním 

městem Ostrava - aktualizace majetku ke dni 

31.12.2014 

08 

00575/RM1418/11 RM_M 69 Nové projednání “Žádosti o uznání vlastnictví 08 
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pozemku, výzva k nápravě vlastnického práva”, 

týkající se části pozemku parc.č. 3828/1 v k.ú. 

Stará Bělá, obec Ostrava 

00576/RM1418/11 RM_M 75 Souhlasné prohlášení o vzájemném vydržení - k 

nemovitým věcem v k.ú. Přívoz, obec Ostrava 

08 

00577/RM1418/11 RM_M 76 Ocenění pedagogů u příležitosti Dne učitelů 2015 60 

00578/RM1418/11 RM_M 77 Návrh na poskytnutí účelových dotací na podporu 

rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky v 

mateřských, základních a středních školách se 

sídlem na území SMO pro rok 2015 

60 

00579/RM1418/11 RM_M 4 Ukončení 3 projektů na zateplení budov Domu 

dětí a mládeže Ostrava-Poruba, p.o., IČ 75080541 

a informace o vydaném Rozhodnutí o poskytnutí 3 

dotací z Operačního programu Životní prostředí 

42 

00580/RM1418/11 RM_M 11 Návrh na poskytnutí finančních prostředků pro rok 

2015 právnické osobě Čtyřlístek - centrum pro 

osoby se zdravotním postižením Ostrava, p.o. na 

předfinancování a spolufinancování projektu 

“Domov Třebovice a Chráněné bydlení 

Třebovice” 

41 

00581/RM1418/11 RM_M 24 Návrh na zrušení odborných pracovních skupin 86 

00582/RM1418/11 RM_M 71 Návrh na složení Řídícího výboru pro spolupráci s 

Agenturou pro sociální začleňování 

86 

00583/RM1418/11 RM_MZP 1 Rozhodování o podání rozkladu proti rozhodnutí 

Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže 

90 

00584/RM1418/11 RM_M 66 Projednání změny harmonogramu plateb a 

posunutí termínu ukončení projektu Safari 

90 

00585/RM1418/11 RM_M 80 Vytvoření pracovní skupiny pro optimalizaci 

řízení městských společností a organizací 

90 

00586/RM1418/11 RM_M 3 Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do 

vlastnictví Zoologické zahrady Ostrava, 

příspěvkové organizace, se sídlem Michálkovická 

197, 710 00 Slezská Ostrava, IČ 00373249 

80 

00587/RM1418/11 RM_M 7 Rozšíření účelu smlouvy o poskytnutí účelové 

neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města 

Ostravy č. 2181/2012/OŽP na “Provoz 

automatických měřících stanic” 

33 

00588/RM1418/11 RM_VZ 4 Veřejná zakázka “Dokončení procesu digitalizace 

MMO”, poř.č. 003/2015 

83 

00589/RM1418/11 RM_VZ 11 Smlouva o poskytování služeb technické podpory 

provozu a rozvoje informačního systému Portex se 

společností ICT Brains, s.r.o. 

83 

00590/RM1418/11 RM_VZ 12 Smlouva o poskytování služeb technické podpory 

provozu a rozvoje informačního systému BePlan 

se aspolečností ICT Brains s.r.o. 

83 

00591/RM1418/11 RM_M 17 Návrh na uzavření smluv o realizaci překládky sítě 

elektronických komunikací v souvislosti s 

přípravou a realizací staveb ORG 6207 Areál 

05 
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Zábřeh, ORG 3174 Komunikace u býv. kina Mír a 

ORG 7233 Rekonstrukce vodovodu a kanalizace 

ul. Moravská 

00592/RM1418/11 RM_M 47 Návrh na uzavření smluv o právu provést stavbu v 

souvislosti se stavbami, zahrnutými do 

kapitálového rozpočtu statutárního města Ostravy 

05 

00593/RM1418/11 RM_M 64 Návrh na uzavření “Smluv o zřízení služebností” a 

“Smlouvy o zřízení věcného břemene” v 

souvislosti se stavbami odboru investičního 

zahrnutými do kapitálového rozpočtu města 

Ostravy 

05 

00594/RM1418/11 RM_M 65 Návrh na uzavření “Dodatku č. 1 Smlouvy o 

budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene” v 

souvislosti se stavbou “Rekonstrukce vodovodu 

Přemyšov - Poruba” 

05 

00595/RM1418/11 RM_VZ 1 Veřejná zakázka “Prodloužení kanalizace ul. 

Hradní”, poř. č. 290/2014 

05 

00596/RM1418/11 RM_VZ 2 Veřejná zakázka “Rekonstrukce kanalizace a 

vodovodu Svinov - BOZP”, poř. č. 289/2014 

05 

00597/RM1418/11 RM_VZ 3 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 

a uzavření smlouvy o dílo a smlouvy příkazní pro 

stavbu “Rekonstrukce vodovodu a kanalizace na 

Kostelním náměstí v Moravské Ostravě - BOZP” 

05 

00598/RM1418/11 RM_VZ 5 Veřejná zakázka “Výstavba vrtulníkového 

hangáru v areálu HZS MSK”, poř. č. 010/2015 

05 

00599/RM1418/11 RM_VZ 6 Veřejná zakázka “Propojenost cyklistické trasy v 

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

205/2014 

05 

00600/RM1418/11 RM_VZ 7 Významná veřejná zakázka “PZ Mošnov - 

retenční nádrž”, poř. č. 020/2015 

05 

00601/RM1418/11 RM_VZ 8 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 

a uzavření smlouvy o dílo a smlouvy příkazní pro 

stavbu “Revitalizace ZŠ Ostrava - Hošťálkovice - 

TDS+BOZP” 

05 

00602/RM1418/11 RM_VZ 9 Veřejná zakázka “Rozšíření výukového areálu 

Bělský les - výukové centrum”, poř.č. 22/2015 

05 

00603/RM1418/11 RM_VZ 10 Veřejná zakázka “VTP MFB III. a IV. - AV 

technika”, poř. č. 2/2015 

05 

00604/RM1418/11 RM_VZ 13 Veřejná zakázka “Přestupní uzel Hulváky, I. etapa 

- Dodatek č. 1”, poř. č. 283/2014 

05 

00605/RM1418/11 RM_VZ 15 Veřejná zakázka “Safari v ZOO Ostrava - 

dopravní prostředky”, poř. č. 24/2015 

5 

00606/RM1418/11 RM_VZ 16 Veřejná zakázka “VTP MFB III. a IV. - AV 

technika II.”, poř. č. 25/2015 

5 

00607/RM1418/11 RM_M 1 Informace o vývoji projektu Nová Karolina za 

období 11/2013 až 11/2014 a návrh další činnosti 

pracovní skupiny 

89 

00608/RM1418/11 RM_M 2 Předchozí souhlas k prodeji, pronájmu 89 
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nemovitostí v majetku města, svěřených 

městským obvodům a nabytí nemovitostí 

00609/RM1418/11 RM_M 16 Jmenování odborné poroty soutěže o titul 

Ostravský dům roku 2014 

89 

00610/RM1418/11 RM_M 22 Návrh na uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové 

neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města 

Ostravy společnosti Koordinátor ODIS s.r.o. 

09 

00611/RM1418/11 RM_M 48 Kompenzace za plnění tarifních závazků při 

zabezpečení bezplatné přepravy strážníků a 

asistentů prevence kriminality Městské policie 

Ostrava 

09 

00612/RM1418/11 RM_M 49 Poskytování bezplatné přepravy členům 

Konfederace politických vězňů 

09 

00613/RM1418/11 RM_M 8 Návrh na prodej přebytečného movitého majetku 

města formou e-aukce 

84 

00614/RM1418/11 RM_M 46 Kácení dřevin na pozemcích ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy 

84 

00615/RM1418/11 RM_M 10 Výroční zpráva za rok 2014 o činnosti statutárního 

města Ostravy a jeho orgánů v oblasti poskytování 

informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů 

21 

  
Materiály, které byly staženy : 
  

 Materiál 
  

Název zn.předkl. 

  RM_M 62 Návrh na výkup pozemků v k.ú. Hrabová, obec 

Ostrava od fyzických osob a od společnosti Alex 

Stylinvest a.s. za účelem rozšíření hřbitova 

08 

  RM_M 18 Návrh na ukončení Smlouvy o poskytování 

poradenství evid. č. 2325/2010/KP uzavřené mezi 

statutárním městem Ostrava a Ing. Tomášem 

Konderlou a evid. č. 1066/2013/KP uzavřené mezi 

statutárním městem Ostrava a Petrem Kotíkem, 

formou písemné výpovědi 

01 
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RM_M 0 
Schválení programu 11. schůze rady města dne 10.02.2015 
  
Usnesení číslo: 00518/RM1418/11 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  program 11. schůze rady města dne 10.02.2015 

  

 
RM_M 13 
Podání informace o stavu připojených objektů na pult centralizované 
ochrany Městské policie Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00519/RM1418/11 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 

  
1) bere na vědomí 

  informaci o stavu připojených objektů na pult centralizované ochrany Městské policie Ostrava  

  

 
RM_VZ 14 
Zadání veřejné zakázky “Zajištění kreditů elektronických čipových 
karet”, poř. č. 15/2015 
  
Usnesení číslo: 00520/RM1418/11 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na nákup kreditů na nabití 

elektronických čipových karet, na jejichž základě budou zaměstnancům Městské policie 

Ostrava poskytovány služby sloužící k rekondici a rehabilitaci, se společností: 

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

Sídlo: Čkalovova 6144/20,  708 00 Ostrava - Poruba 

IČO: 25385691 

za cenu nejvýše přípustnou 810.000,- Kč včetně DPH 
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RM_M 9 
Ukončení projektu “Sanace ekologické zátěže Areál Nad Porubkou“ 
  
Usnesení číslo: 00521/RM1418/11 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 2415/RM1014/31 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s předloženou zprávou o ukončení projektu “Sanace ekologické zátěže Areál Nad Porubkou“ 

(viz. příloha č. 1) spolufinancovaného v rámci Operačního programu Životní prostředí, 

prioritní osa 4 - Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží, 

oblast podpory 4.2 Odstraňování starých ekologických zátěží  a s konečným vyúčtováním 

projektu 

  

2) schvaluje 

  
přijetí vratky poskytnuté dotace (neinv. transferu) v rámci konečného vyúčtování projektu ve 

výši 5 747 588,1 Kč 

  

3) žádá 

  
městský obvod  Poruba 

zabezpečit udržitelnost projektu „Sanace ekologické zátěže Areál Nad Porubkou“  dle bodu 1) 

tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Petr Mihálik, T: 31.01.2024 

 starosta Městského obvodu Poruba 

  
 

RM_M 53 
Souhlas s ukončením realizace projektu “Zateplení školských zařízení v 
obvodu MOaP - 4. část” 
  
Usnesení číslo: 00522/RM1418/11 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 8289/RM1014/109 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  s ukončením realizace projektu “Zateplení školských zařízení v obvodu MOaP - 4. část” v 

rámci Operačního programu životní prostředí, prioritní osy 3, oblasti podpory 3.2 Realizace 
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úspor energie a využití odpadního tepla od poskytovatele dotace Ministerstva životního 

prostředí ČR, se sídlem: Vršovická 1442/65, 100 10 PRAHA 10, IČO: 00164801 a Státním 

fondem životního prostředí ČR, se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 PRAHA 11, IČO: 

00020729 

  

2) žádá 

  městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

zabezpečit všechny potřebné úkony spojené s ukončením realizace projektu dle bodu 1) tohoto 

usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Petra Bernfeldová, T: 20.02.2015 

 starostka Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  
 

RM_M 14 
Návrh na připojení objektů na pult centralizované ochrany Městské 
policie Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00523/RM1418/11 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
připojení objektu Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na náměstí Dr. Edvarda 

Beneše 555/6, Ostrava - Moravská Ostrava, na pult centralizované ochrany Městské policie 

Ostrava 

  

2) ukládá 

  řediteli Městské policie Ostrava  

provést potřebné úkony dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Zdeněk Harazim, T: 30.04.2015 

 ředitel Městské policie Ostrava 

  
3) nedoporučuje 

  
připojení objektu Hvězdárny a planetária IGM, na ulici K Planetáriu 502, Ostrava - Krásné 

Pole, na pult centralizované ochrany Městské policie Ostrava 

  

4) ukládá 

  
řediteli Městské policie Ostrava 

provést potřebné úkony dle bodu 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Zdeněk Harazim, T: 28.02.2015 

 ředitel Městské policie Ostrava 
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RM_M 81 
Příprava projektu a podání žádosti o dotaci pro projekt “Rekonstrukce 
DPS - stavba nových podporovaných (pečovatelských) bytů v podkroví 
objektu v Ostravě Staré Bělé” 
  
Usnesení číslo: 00524/RM1418/11 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) nesouhlasí 

  
s přípravou  projektu a podáním žádosti o dotaci pro projekt “Rekonstrukce DPS - stavba 

nových podporovaných bytů v podkroví objektu v Ostravě - Staré Bělé” ke spolufinancování z 

programu Podpora bydlení pro podprogram 117D514 „Podpora výstavby podporovaných bytů 

pro rok 2015“ – pro dotační tituly Pečovatelský byt a Vstupní byt 

  

 
RM_M 15 
Pravidelná informace o stavu přípravy a realizace Průmyslové zóny 
Ostrava-Hrabová, Strategické průmyslové zóny Ostrava-Mošnov, 
Rozvojové zóny Hrušov a Vědecko-technologického parku Ostrava za II. 
pololetí roku 2014 
  
Usnesení číslo: 00525/RM1418/11 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 10625/RM1014/138 
k usnesení č. 2666/ZM1014/34 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
Informaci o stavu přípravy a realizace 

a) Průmyslové zóny Ostrava-Hrabová dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

b) Strategické průmyslové zóny Ostrava-Mošnov dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

c) Rozvojové zóny Hrušov dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

d) Vědecko-technologického parku Ostrava dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 
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2) ukládá 

  primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

předložit radě města příští pravidelnou informaci o stavu přípravy a realizace Průmyslové zóny 

Ostrava-Hrabová, Strategické průmyslové zóny Ostrava-Mošnov, Rozvojové zóny Hrušov a 

Vědecko-technologického parku Ostrava 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 30.09.2015 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
3) ukládá 

  primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

předložit zastupitelstvu města k projednání informaci o vývoji projektů dle bodu 1) tohoto 

usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 04.03.2015 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
 

RM_M 23 
Návrh na vyhlášení konkursního řízení na obsazení místa ředitele/ky 
Firemní školky města Ostravy, příspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 00526/RM1418/11 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  návrh na vyhlášení konkursního řízení na obsazení místa ředitele/ky Firemní školky města 

Ostravy, příspěvkové organizace, včetně jejího zveřejnění, dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

2) schvaluje 

  návrh na sestavení konkursní komise v počtu 5 členů dle důvodové zprávy předloženého 

materiálu  

  

3) pověřuje 

  funkcí tajemníka konkursní komise Ing. Janu Krátkou, odbor strategického rozvoje Magistrátu 

města Ostravy, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 
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RM_M 68 
Odpověď na výzvu advokátní kanceláře Vargová, Vartová a Langer 
zastupující společnost Dentální ateliér s.r.o. “v likvidaci” k doplacení 
kupní ceny ve výši 400.000,- Kč 
  
Usnesení číslo: 00527/RM1418/11 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  znění odpovědi na výzvu advokátní kanceláře Vargová, Vartová a Langer se sídlem Sokolská 

třída 1331/31, 702 00 Ostrava, zastupující společnost Dentální ateliér s.r.o. “v likvidaci”, IČO: 

26862611, se sídlem Hlučínská 148/26, Přívoz, 702 00 Ostrava k doplacení kupní ceny 

400.000,- Kč dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 72 
Informace o plnění usnesení zastupitelstva města 
  
Usnesení číslo: 00528/RM1418/11 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

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

3293/ZM0610/41 bod 2) ze dne 15.09.2010 

2458/ZM1014/32 bod 3) ze dne 21.05.2014 

2514/ZM1014/32 bod 4) ze dne 21.05.2014 

2649/ZM1014/33 bod 4) ze dne 25.06.2014 

2650/ZM1014/33 bod 2) ze dne 25.06.2014 

2672/ZM1014/34 bod 3) ze dne 10.09.2014 

2794/ZM1014/35 bod 4) ze dne 08.10.2014 

2795/ZM1014/35 bod 4) ze dne 08.10.2014 

2796/ZM1014/35 bod 3) ze dne 08.10.2014 

2847/ZM1014/35 bod 3) ze dne 08.10.2014 

2853/ZM1014/35 bod 4) ze dne 08.10.2014 

2880/ZM1014/35 bod 3) ze dne 08.10.2014 

2856/ZM1014/35 bod 3) ze dne 08.10.2014 

2858/ZM1014/35 bod 5) ze dne 08.10.2014 

2859/ZM1014/35 bod 3) ze dne 08.10.2014 

2861/ZM1014/35 bod 7) ze dne 08.10.2014 

2862/ZM1014/35 bod 4) ze dne 08.10.2014 

2864/ZM1014/35 bod 3) ze dne 08.10.2014 

2865/ZM1014/35 bod 4) ze dne 08.10.2014 

2870/ZM1014/35 bod 4) ze dne 08.10.2014 

2873/ZM1014/35 bod 4) ze dne 08.10.2014 

17/ZM1418/2 bod 2) ze dne 17.12.2014 
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20/ZM1418/2 bod 3) ze dne 17.12.2014 

101/ZM1418/2 bod 4) ze dne 17.12.2014 

102/ZM1418/2 bod 6) ze dne 17.12.2014 

107/ZM1418/2 bod 4) ze dne 17.12.2014 

128/ZM1418/2 bod 2) ze dne 17.12.2014 

149/ZM1418/3 bod 6) ze dne 28.01.2015 

155/ZM1418/3 bod 3) ze dne 28.01.2015 

156/ZM1418/3 bod 3) ze dne 28.01.2015 

157/ZM1418/3 bod 3) ze dne 28.01.2015 

161/ZM1418/3 bod 3) ze dne 28.01.2015 

doporučuje zastupitelstvu města vyřadit z dalšího sledování dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

2) souhlasí 

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

1253/25 bod 2) ze dne 27.03. a 10.04.2002 

590/12 bod 2) ze dne 17.12.2003  

1636/28 bod 3) ze dne 25.05.2005  

2352/ZM1014/30 bod 3) ze dne 19.2.2014 

2666/ZM1014/34 bod 2) ze dne 10.09.2014 

143/ZM1418/3 bod 2) ze dne 28.01.2014 

(zodp.: Ing. Tomáš. Macura, MBA, primátor) 

127/ZM1014/4 bod 3) ze dne 26.01.2011 

359/ZM1014/7 bod 2) ze dne 27.04.2011 

1896/ZM1014/26 bod 5) ze dne 26.06.2013 

1899/ZM1014/26 bod 6) ze dne 26.06.2013 

2535/ZM1014/33 bod 2) ze dne 25.06.2014 

148/ZM1418/3 bod 5) ze dne 28.01.2015 

(zodp.: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora) 

1178/ZM1014/17 bod 3) ze dne 27.06.2012 

(zodp.: Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., náměstek primátora) 

2462/ZM1014/32 bod 6) ze dne 21.05.2014   

(zodp.: Ing. Kamil Bednář, náměstek primátora) 

159/ZM1418/3 bod 47) ze dne 28.01.2015 

(zodp.: delegovaní zástupci SMO na valné hromady obchodních společností) 
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doporučuje zastupitelstvu města ponechat ve sledování dle termínů uvedených v příloze č. 2 

předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

předložit informaci o plnění usnesení zastupitelstva města dle bodů 1) - 2) tohoto usnesení na 

4. zasedání zastupitelstva města  

  

 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, T: 04.03.2015 

 vedoucí odboru legislativního a právního 

  
 

RM_M 73 
Návrh programu a organizační zajištění 4. zasedání zastupitelstva 
města, které se bude konat dne 4.3.2015 
  
Usnesení číslo: 00529/RM1418/11 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  s návrhem programu a s organizačním zajištěním 4. zasedání zastupitelstva města, které se 

bude konat ve středu 4. března 2015 od 9.00 hodin  ve velké zasedací síni Radnice města 

Ostravy dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu s úpravou 

  

 
RM_M 78 
Změna provozovatele Útulku pro nalezené psy v Ostravě-Třebovicích 
  
Usnesení číslo: 00530/RM1418/11 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  o změně provozovatele Útulku pro nalezené psy v Ostravě-Třebovicích, kterým se s účinností 

od 1.3.2015 stává Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí 

  

2) ukládá 

  
vedoucí odboru legislativního a právního 

zajistit veškeré činnosti směřující k realizaci změny provozovatele dle bodu 1) tohoto usnesení  

  

 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, T: 01.03.2015 

 vedoucí odboru legislativního a právního 
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RM_M 79 
Odložení trestní věci v souvislosti se zadáním veřejné zakázky 
“Městská nemocnice Ostrava - vybavení kuchyně” 
  
Usnesení číslo: 00531/RM1418/11 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) rozhodlo 

  o podání podnětu Okresnímu státnímu zastupitelství v Ostravě k prošetření postupu policejního 

orgánu ve věci Zakázka “Městská nemocnice Ostravy-vybavení kuchyně” - vyrozumění Policie 

České republiky, Městského ředitelství policie Ostrava, č.j. KRPT-184857-38/TČ-2014-

070781-2016 ze dne 12.1.2015, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 19 
Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace na pořádání Dnů 
NATO v Ostravě&Dny Vzdušných sil Armády České republiky 2015 
  
Usnesení číslo: 00532/RM1418/11 

(zn.předkl.) 
01 

  
k materiálu č. BJ1418 00365/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  zastupitelstvu města 

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

výši 2 340 tis. Kč společnosti Jagello 2000, Výstavní 8, 709 00   Ostrava 9, IČO 70640866, 

zastoupené předsedou sdružení Zbyňkem Pavlačíkem, na pořádání Dnů NATO v Ostravě & 

Dnů Vzdušných sil Armády České republiky 2015 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

- sníží běžné výdaje na § 2143, pol. 5909, ORJ 221 o 2 340 tis. Kč 

- zvýší neinvestiční transfery občanským sdružením na § 2143, položka 5222, ORJ 221  

o 2 340 tis. Kč 

  

3) doporučuje 

  zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu 
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statutárního města Ostravy dle bodu 1) tohoto usnesení mezi statutárním městem Ostrava, 

Prokešovo nám. 8, 729 30   Ostrava 25, IČO 00845451 a společností Jagello 2000, Výstavní 8, 

709 00   Ostrava 9, IČO 70640866 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

4) ukládá 

  primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

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

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

usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Michal Bayer, T: 04.03.2015 

 zastupující vedoucí kanceláře primátora 

  
 

RM_M 20 
Souhlas se zřízením pietního místa na pozemku v majetku statutárního 
města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 00533/RM1418/11 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se zřízením pietního místa  na části  pozemku  p.p. č. 751/9 v k.ú.  Mariánské Hory, obec  

Ostrava, ve vlastnictví  statutárního města Ostravy, dle přílohy č. 1 - 4 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

podepsat souhlas  statutárního města Ostravy se zřízením pietního místa  na části pozemku  p.p. 

č. 751/9 v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava,  ve vlastnictví statutárního města  Ostravy,  dle 

vzoru uvedeného v příloze č. 7 předloženého materiálu   

  

 Vyřizuje: Mgr. Michal Bayer, T: 10.02.2015 

 zastupující vedoucí kanceláře primátora 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

RM_M 51 
Žádost Spolku Lungta o podporu mezinárodní kampaně “Vlajka pro 

(zn.předkl.) 
01 
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Tibet” a vyvěšení tibetské vlajky na budovu Radnice města Ostravy dne 
10.3.2015 
  
Usnesení číslo: 00534/RM1418/11 
  
k materiálu č. BJ1418 00335/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout  o  nepřipojení se k mezinárodní kampani  “Vlajka  pro Tibet”  a nevyvěšení 

tibetské vlajky na budovu   Radnice  města Ostravy dne 10.3.2015 

  

2) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

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

  

 Vyřizuje: Mgr. Michal Bayer, T: 04.03.2015 

 zastupující vedoucí kanceláře primátora 

  
 

RM_M 52 
Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu 
statutárního města Ostravy na provoz a činnost Sdružení obrany 
spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s. v roce 2015 
  
Usnesení číslo: 00535/RM1418/11 

(zn.předkl.) 
01 

  
k materiálu č. BJ1418 00368/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  zastupitelstvu města 

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

výši 50 tis. Kč Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s., Střelniční 8,  

702 00   Ostrava - Moravská Ostrava, IČ 22831738, na provoz a činnost Sdružení obrany 

spotřebitelů v roce 2015, z.s.  

  

 

 

 

2) doporučuje 
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zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

- sníží běžné výdaje 

na § 2143, pol. 5909, ORJ 221 o 50 tis. Kč 

- zvýší se neinvestiční transfery 

na § 2141, položka 5222, ORJ o 50 tis. Kč 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu 

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

Prokešovo nám. 8, 729 30   Ostrava, IČ 00845451 a Sdružením obrany spotřebitelů Moravy a 

Slezska, z.s., Střelniční 8, 702 00  Ostrava - Moravská Ostrava, IČ 22831738, dle přílohy č. 3 

předloženého materiálu 

  

4) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh na poskytnutí dotace a návrh na uzavření 

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

  

 Vyřizuje: Mgr. Michal Bayer, T: 04.03.2015 

 zastupující vedoucí kanceláře primátora 

  
 

RM_M 12 
Úprava rozpočtu r. 2015 
  
Usnesení číslo: 00536/RM1418/11 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 
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z v y š u j í 

- převody mezi statutárními města a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 608, ORJ 120 o 222 tis.Kč (B.2.) 

- běžné výdaje 

na § 6409, pol. 5364, ÚZ 38588505, ORJ 120 o 43 tis.Kč (B.1.)  

na § 3412, pol. 5137, ÚZ 3412, ORJ 136 o 12 tis.Kč (C.3.) 

(C.4.) na ORJ 230, § 3639, pol. 5137, org. 8141, ÚZ 30100000 o 89 tis.Kč 

                                                                              ÚZ 30122002 o 40 tis.Kč 

                                                                              ÚZ 30522002 o 227 tis.Kč   

(C.5.) na ORJ 140, § 3299, pol. 5139 o 3 tis.Kč 

                                            pol. 5175 o 50 tis.Kč  

na § 3745, pol. 5169, org. 66000000, ÚZ 3636 o 260 tis.Kč (C.6.) 

na § 3419, pol. 5139, ORJ 161 o 1 000 tis.Kč (C.1.) 

na § 2229, pol. 5166, ORJ 100 o 300 tis.Kč (E.1.) 

na § 6399, pol. 5363, ORJ 120 o 12 tis.Kč (E.2.) 

- kapitálové výdaje 

(C.4.) na ORJ 230, § 3639, pol. 6122, org. 8141, ÚZ 30100000 o 24 tis.Kč 

                                                                              ÚZ 30122863 o 11 tis.Kč 

                                                                              ÚZ 30522863 o 61 tis.Kč  

                               § 2219, pol. 6121, org. 3113 o 683 tis.Kč 

               ORJ 137, § 3639, pol. 6130, org. 3152 o 10 tis.Kč 

- investiční transfery 

na § 3699, pol. 6342, ORJ 300, org. 0008100000000 o 1 400 tis.Kč (C.2.) 

z v y š u j e  

- financování 

na pol. 8115, ÚZ 8224, ORJ 120 o 43 tis.Kč (B.1.) 

- rozpočtová rezerva 

na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 222 tis.Kč (B.2.) 

s n i ž u j í 

- běžné výdaje 

na § 3636, pol. 5901, ÚZ 3636, ORJ 300 o 1 400 tis.Kč (C.2.) 

na § 3412, pol. 5156, ÚZ 3412, ORJ 136 o 12 tis.Kč (C.3.) 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

 

Strana 22/102  

na § 3299, pol. 5169, ORJ 140 o 53 tis.Kč (C.5.) 

na § 3636, pol. 5901, ÚZ 3636 o 260 tis.Kč (C.6.) 

(C.1.) na ORJ 221, § 2141, pol. 5139 o 700 tis.Kč 

                                           pol. 5169 o 300 tis.Kč 

- kapitálové výdaje 

(C.4.) na ORJ 230, § 3639, pol. 6121, org. 8141 o 452 tis.Kč 

                               § 6409, pol. 6909 o 683 tis.Kč 

                               § 2219, pol. 6121, org. 3152 o 10 tis.Kč 

s n i ž u j e  rozpočtová rezerva 

na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 300 tis.Kč (E.1.)  

                                                 o 12 tis.Kč (E.2.) 

  

2) ukládá 

  vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 28.02.2015 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
3) souhlasí 

  s přijetím účelově určené neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2015 

pro příspěvkovou organizaci Knihovna města Otravy, příspěvková organizace, na výkon 

regionálních funkcí ve výši 788 tis.Kč 

  

 
RM_M 21 
Oprava schváleného rozpočtu SMO pro rok 2015 
  
Usnesení číslo: 00537/RM1418/11 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  zastupitelstvu města 

schválit opravu schváleného rozpočtu SMO pro rok 2015 dle důvodové zprávy předloženého 

materiálu 

  

2) ukládá 

  primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

předložit zastupitelstvu města ke schválení bod 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 04.03.2015 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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RM_MZP 2 
Návrh na úpravu platu ředitele Janáčkovy filharmonie Ostrava, 
příspěvková organizace 
  
Usnesení číslo: 00538/RM1418/11 

(zn.předkl.) 
30 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
plat Mgr. Jana Žemly, ředitele Janáčkovy filharmonie Ostrava, příspěvková organizace, s 

účinností od 01.03.2015 dle předloženého materiálu 

  

 
RM_M 54 
Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí investiční 
účelové dotace obchodní společnosti Sportovní a rekreační zařízení 
města Ostravy, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 00539/RM1418/11 

(zn.předkl.) 
45 

  
k materiálu č. BJ1418 00379/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o prodloužení termínů  pro použití a vyúčtování dotace poskytnuté na základě 

smlouvy  ev. č. 2533/2014/SVŠ  obchodní společnosti Sportovní a rekreační zařízení města 

Ostravy, s.r.o., se sídlem Čkalovova 6144/20, Ostrava-Poruba, PSČ 708 00, IČO 25385691 dle 

přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí investiční účelové dotace z 

rozpočtu statutárního města Ostravy evid.  č. 2533/2014/SVŠ  s 

obchodní společností  Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o., se sídlem 

Čkalovova 6144/20, Ostrava-Poruba, PSČ 708 00, IČO 25385691, dle bodu 1) tohoto usnesení 

a přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi  

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrhy dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 04.03.2015 

 vedoucí odboru kultury, sportu a volnočasových aktivit 
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RM_M 70 
Návrh na poskytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti kultury z 
rozpočtu statutárního města Ostrava pro rok 2015 
  
Usnesení číslo: 00540/RM1418/11 

(zn.předkl.) 
87 

  
k usnesení č. 2778/ZM1014/34 
k usnesení č. 0798/ZM1014/14 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o neposkytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti kultury z rozpočtu 

statutárního města Ostravy pro rok 2015 žadatelům o neinvestiční účelovou dotaci uvedeným v 

příloze č. 1 předloženého materiálu z důvodu vyřazení žádostí z výběrového řízení pro 

nesplnění formálních náležitostí 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí neinvestičních účelových dotací z rozpočtu statutárního města 

Ostravy pro rok 2015 příjemcům dotací uvedených v příloze č. 2 předloženého materiálu, a to 

ve výši dle přílohy č. 2 s úpravou a  důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních účelových dotací mezi statutárním 

městem Ostrava a příjemci neinvestičních účelových dotací dle bodu 2) tohoto usnesení, 

přílohy č. 4 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o neposkytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti kultury z rozpočtu 

statutárního města Ostravy pro rok 2015 žadatelům o neinvestiční účelovou dotaci uvedeným v 

příloze č. 3 předloženého materiálu z věcných důvodů 
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5) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

- s n i ž u j í 

neinvestiční výdaje na ORJ 160 

na § 3322, pol. 5901 o 8 500 tis. Kč 

neinvestiční transfery na ORJ 160 

na § 3392, pol. 5229, ÚZ 7101 o   6 132 tis. Kč 

neinvestiční výdaje na ORJ 160 

na § 3392, pol. 5901, ÚZ 2003 o 19 700 tis. Kč 

- z v y š u j í 

neinvestiční transfery na ORJ 160 

na § 3311, pol. 5213, ÚZ 2003, o 2 000 tis. Kč 

na § 3311, pol. 5213, ÚZ 7101, o     80 tis. Kč 

na § 3311, pol. 5222, ÚZ 2003, o    730 tis. Kč 

na § 3311, pol. 5222, ÚZ 7101, o 1 200 tis. Kč 

na § 3312, pol. 5212, ÚZ 7101, o    340 tis. Kč 

na § 3312, pol. 5213, ÚZ 2003, o 6 250 tis. Kč 

na § 3312, pol. 5213, ÚZ 7101, org. 4257 o 300 tis. Kč 

na § 3312, pol. 5213, ÚZ 7101, o     60 tis. Kč 

na § 3312, pol. 5222, ÚZ 2003, o 2 500 tis. Kč 

na § 3312, pol. 5222, ÚZ 7101, o 2 790 tis. Kč 

na § 3312, pol. 5223, ÚZ 7101, o      40 tis. Kč 

na § 3312, pol. 5493, ÚZ 7101, o      50 tis. Kč 

na § 3313, pol. 5212, ÚZ 7101, o      50 tis. Kč 

na § 3313, pol. 5213, ÚZ 7101, o    430 tis. Kč 

na § 3313, pol. 5221, ÚZ 7101, o      50 tis. Kč 

na § 3313, pol. 5222, ÚZ 7101, o    150 tis. Kč 

na § 3315, pol. 5222, ÚZ 7101, o    230 tis. Kč 

na § 3316, pol. 5213, ÚZ 7101, o      50 tis. Kč 

na § 3316, pol. 5222, ÚZ 7101, o      50 tis. Kč 

na § 3319, pol. 5212, ÚZ 7101, o    200 tis. Kč 

na § 3319, pol. 5213, ÚZ 2003, o 2 000 tis. Kč 

na § 3319, pol. 5213, ÚZ 7101, o    530 tis. Kč 

na § 3319, pol. 5221, ÚZ 7101, o      50 tis. Kč 

na § 3319, pol. 5222, ÚZ 7101, o 1 137 tis. Kč 

na § 3319, pol. 5493, ÚZ 7101, o      40 tis. Kč 

na § 3322, pol. 5229, o 8 500 tis. Kč 
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neinvestiční příspěvky na ORJ 160 

na § 3311, pol. 5331, ÚZ 2003, org. 4234 o   500 tis. Kč 

na § 3311, pol. 5331, ÚZ 2003, org. 4240 o 1 700 tis. Kč 

na § 3311, pol. 5331, ÚZ 7101, org.    43  o    100 tis. Kč 

na § 3311, pol. 5331, ÚZ 7101, org. 4234 o    380 tis. Kč 

na § 3311, pol. 5331, ÚZ 7101, org. 4251 o      50 tis. Kč 

na § 3312, pol. 5331, ÚZ 7101, org. 4254 o      20 tis. Kč 

na § 3312, pol. 5331, ÚZ 7101, org. 4212 o    140 tis. Kč 

na § 3312, pol. 5339, ÚZ 7101, o 325 tis. Kč 

na § 3315, pol. 5331, ÚZ 7101, org. 4215 o    100 tis. Kč 

na § 3315, pol. 5339, ÚZ 7101, o 170 tis. Kč 

na § 3316, pol. 5331, ÚZ 7101, org. 4251 o      40 tis. Kč 

na § 3317, pol. 5331, ÚZ 7101, org. 4234 o      20 tis. Kč 

na § 3319, pol. 5331, ÚZ 7101, org. 4254 o      30 tis. Kč 

na § 3319, pol. 5332, ÚZ 7101, o   50 tis. Kč 

na § 3319, pol. 5339, ÚZ 7101, o 630 tis. Kč 

převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody 

na § 6330, pol. 5347, ÚZ 7101, org. 503, ORJ 120, o 100 tis. Kč 

na § 6330, pol. 5347, ÚZ 7101, org. 505, ORJ 120, o   50 tis. Kč 

na § 6330, pol. 5347, ÚZ 7101, org. 512, ORJ 120, o   30 tis. Kč 

na § 6330, pol. 5347, ÚZ 7101, org. 516, ORJ 120, o   60 tis. Kč 

na § 6330, pol. 5347, ÚZ 7101, org. 524, ORJ 120, o   30 tis. Kč 

Městský obvod Slezská Ostrava 

- zvýší 

převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 7101, org. 503, o 100 tis. Kč 

běžné výdaje na § 331x, pol. 5xxx, ÚZ 7101, o 100 tis. Kč 

Městský obvod Poruba 

- zvýší 

převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 7101, org. 505, o 50 tis. Kč 

běžné výdaje na § 331x, pol. 5xxx, ÚZ 7101, o 50 tis. Kč 

Městský obvod Lhotka 

- zvýší 

převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 7101, org. 512, o 30 tis. Kč 

běžné výdaje na § 331x, pol. 5xxx, ÚZ 7101, o 30 tis. Kč 
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Městský obvod Michálkovice 

- zvýší 

převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 7101, org. 516, o 60 tis. Kč 

běžné výdaje na § 331x, pol. 5xxx, ÚZ 7101, o 60 tis. Kč 

Městský obvod Plesná 

- zvýší 

převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 7101, org. 524, o 30 tis. Kč 

běžné výdaje na § 331x, pol. 5xxx, ÚZ 7101, o 30 tis. Kč 

  

6) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit úpravu závazných ukazatelů - zvýšení neinvestičních příspěvků 

Čtyřlístku – centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, 

příspěvkové organizaci o 100 tis. Kč 

Národnímu divadlu moravskoslezskému, příspěvkové organizaci o 900 tis. Kč 

Divadlu loutek Ostrava, příspěvkové organizaci o 1 700 tis. Kč 

Ostravskému muzeu, příspěvkové organizaci o 100 tis. Kč 

Janáčkově filharmonii Ostrava, příspěvkové organizaci o 140 tis. Kč 

Komorní scéně Aréna, příspěvkové organizaci o 90 tis. Kč 

Lidové konzervatoři a Múzické škole, příspěvkové organizaci o 50 tis. Kč  

  

7) ukládá 

  
1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

předložit návrhy dle bodů 1) - 6) tohoto usnesení zastupitelstvu města na jeho 4. zasedání 

dne 04. 03. 2015            

  

 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 04.03.2015 

 vedoucí odboru kultury, sportu a volnočasových aktivit 
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RM_M 5 
Výměna zástupce města v organizačním výboru Mistrovství světa v 
ledním hokeji IIHF 2015 
  
Usnesení číslo: 00541/RM1418/11 

(zn.předkl.) 
87 

  
k usnesení č. 10583/RM1014/137 
  
Rada města 

  
1) odvolává 

  
zástupce města z organizačního výboru Mistrovství světa v ledním hokeji IIHF 2015: 

- Ing. Martina Štěpánka, PhD. 

  

2) jmenuje 

  
zástupcem města do organizačního výboru Mistrovství světa v ledním hokeji IIHF 2015: 

- Ing. Lumíra Palyzu 

  

 
RM_M 6 
Prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně - Komorní scéna 
Aréna, příspěvková organizace 
  
Usnesení číslo: 00542/RM1418/11 

(zn.předkl.) 
87 

  
k usnesení č. 00477/RM1418/10 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  o snížení odvodu uloženého rozhodnutím rady města čj. SMO/033906/15/KSV/Kau ze dne 

27.01.2015 právnické osobě Komorní scéna Aréna, příspěvková organizace, se sídlem 28. října 

289/2 Ostrava, IČO: 00845035, a to na částku 41.140,92 Kč z důvodu zamezení tvrdosti dle § 

28 odst. 9 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů 

  

2) schvaluje 

  návrh znění rozhodnutí o snížení odvodu dle bodu 1) tohoto usnesení a přílohy č. 4 

předloženého materiálu s úpravou 
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RM_M 74 
Návrh Smlouvy o spolupráci při uspořádání Kontinentálního poháru 
IAAF 2018 mezi statutárním městem Ostravou a Českým atletickým 
svazem 
  
Usnesení číslo: 00543/RM1418/11 

(zn.předkl.) 
87 

  
k usnesení č. 2867/ZM1014/35 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s uzavřením Smlouvy o spolupráci při uspořádání Kontinentálního poháru IAAF 2018 mezi 

statutárním městem Ostrava a Českým atletickým svazem se sídlem Diskařská 100, 169 00 

Praha, IČ 00539244 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření Smlouvy o spolupráci při uspořádání Kontinentálního poháru IAAF 

2018 mezi statutárním městem Ostrava a Českým atletickým svazem se sídlem Diskařská 100, 

169 00 Praha, IČ 00539244 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

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

  

 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 04.03.2015 

 vedoucí odboru kultury, sportu a volnočasových aktivit 
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RM_M 67 
Návrh Dohody o prominutí dluhu (poplatků z prodlení a úroků z 
prodlení) k bytu na ul. Horní č. 3037/110, neprominutí dluhu (poplatků z 
prodlení a úroku z prodlení) k bytu na ul. Horní č. 3035/106, Ostrava-
Bělský Les 
  
Usnesení číslo: 00544/RM1418/11 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 00390/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o prominutí dluhu (poplatků z prodlení a úroků z prodlení) v celkové výši 

352.989,-Kč specifikovaného v Dohodě  o prominutí dluhu (poplatků z prodlení a úroků z 

prodlení) dle přílohy č. 2 předloženého materiálu dlužníkovi XXXXX XXXXXXXXX, rok 

narození XXXX, bydliště XXXXX XXXXXXXXX Ostrava-Bělský Les, 

a o uzavření Dohody o prominutí dluhu (poplatků z prodlení a úroků z prodlení) s dlužníkem 

XXXXX XXXXXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXXXX XXXXXXXX, 

Ostrava-Bělský Les, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města  

rozhodnout o neprominutí dluhu (poplatků z prodlení a úroků z prodlení) ve výši 194.731,-

Kč žadateli a bývalému nájemci XXXXXXXXX XXXXXXXX, rok narození XXXX, bytem 

XXXXX XXXXXXXX, Ostrava-Bělský Les, vzniklého nehrazením nájmu a služeb za užívání 

bytu XXXX na ul. Horní č. 3035/106, Ostrava-Bělský Les, dle přílohy č. 4 předloženého 

materiálu 

  

3) ukládá 

  1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi  

primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 04.03.2015 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 04.03.2015 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 
 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

 

Strana 31/102  

RM_M 25 
Návrh na souhlas s umístěním splaškové kanalizace do pozemku ve 
vlastnictví statutárního města Ostravy pro Obec Ludgeřovice 
  
Usnesení číslo: 00545/RM1418/11 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním splaškové kanalizace pro veřejnou potřebu do pozemku ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy: 

parc. č. 819 – ostatní plocha, ostatní komunikace 

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

pro investora: 

Obec Ludgeřovice 

Markvartovická 52/48, 747 14 Ludgeřovice 

IČO 300390, 

v rámci stavby “Splašková kanalizace dolní Ludgeřovice II. etapa” 

  

 
RM_M 26 
Návrh na souhlas s umístěním staveb na pozemcích ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 00546/RM1418/11 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  a) 

s umístěním stavby -  ”Oprava chodníku ul. Nádražní (u zastávky Muglinovská)” na části  

pozemku p.p.č. 1/24 -  ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Přívoz, obec Ostrava 

o celkové výměře   5,2  m2, dle katastrální mapy, která je přílohou č. 2  předloženého materiálu 
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pro žadatele: statutární město Ostrava - městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

pro územní a stavební řízení 

b) 

s umístěním stavby - “Park válečných veteránů II. etapa” na části pozemku parc. č. 1520/2 - 

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

o celkové výměře 40 m2, dle katastrální situace, která je přílohou č. 4 předloženého materiálu 

pro žadatele: statutární město Ostrava - městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

pro územní a stavební řízení 

c) 

s umístěním stavby - “Rekonstrukce chodníků ul. Denisova, ul. Střední včetně přiléhajícího 

parku” na části pozemku parc. č. 386 - ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Moravská 

Ostrava, obec Ostrava 

o celkové výměře 3 600 m2, dle koordináční situace, která je přílohou č. 6 předloženého 

materiálu 

pro žadatele: statutární město Ostrava - městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

pro územní a stavební řízení 
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RM_M 27 
Návrh na souhlas s technickým zhodnocením budovy v k.ú. Moravská 
Ostrava (areál Městské nemocnice Ostrava)a návrh na souhlas s 
umístěním sídla společnosti (areál Vědecko-technologického parku 
Ostrava) a návrh projednání žádosti o zrušení inflační doložky 
(Střelniční 8) 
  
Usnesení číslo: 00547/RM1418/11 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním sídla společnosti 

Company Solution s.r.o., 

do budovy č.p. 372, která je součástí pozemku parc. č. 4685/11, k.ú. Pustkovec, obec Ostrava, 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy 

umístěné na adrese: Technologická 372/2, 708 00 Ostrava-Pustkovec 

  

2) projednala 

  
žádost ze dne 12.12.2014 Ing. Jany Kolátkové, bytem K Černému Lesu 295, 739 23 Stará Ves 

nad Ondřejnicí, IČO: 73267228, jakožto nájemce prostor sloužící podnikání v budově č.p. 75, 

která je součástí pozemku parc.č. 120, k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (Střelniční 8), 

o odstranění ustanovení článku III. odst. 7 “Smlouvy o nájmu nebytových prostor” ev.č. 

1724/2006/MJ ze dne 14.9.2006, oprávňující pronajímatele jednostranně navýšit nájemné o 

míru inflace 

  

3) rozhodla 

  nevyhovět žádosti ze dne 12.12.2014 nájemci Ing. Jany Kolátkové, bytem K Černému Lesu 

295, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí, IČO: 73267228, na  změnu “Smlouvy o nájmu 

nebytových prostor” ev.č. 1724/2006/MJ ze dne 14.9.2006, a to vypuštěním ustanovení článku 

III. odst. 7, kterým je pronajímatel oprávněn jednostranně zvýšit nájemné o míru inflace 
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RM_M 28 
Návrh na souhlas s umístěním inžen. sítí, uzavření smluv o budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti a nájemních smluv s STYLE ESTATE 
s.r.o., panem I.B., zřízení služebnosti a uzavření smlouvy o zřízení 
služebnosti s manžely S. 
  
Usnesení číslo: 00548/RM1418/11 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním vodovodní přípojky včetně vodoměrné šachtice do pozemku ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy: 

parc. č. 3078/39 – ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k. ú. Svinov, obec Ostrava, 

pro investora: 

STYLE ESTATE s.r.o. 

se sídlem Ostrava – Polanka nad Odrou, Oblouková 1300/9A, PSČ 725 25 

IČO 294 42 800, 

v rámci stavby “Vodovodní přípojka pro plánovaný rodinný dům” 

  

2) rozhodla 

  
uzavřít, na straně vlastníka níže uvedeného pozemku, smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 

služebnosti dle přílohy č. 2 předloženého materiálu k části pozemku ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy: 

parc. č. 3078/39 – ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k. ú. Svinov, obec Ostrava, 

budoucí služebnost je vyznačena pro účely smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti v 

situačním snímku a po dokončení stavby “Vodovodní přípojka pro plánovaný rodinný dům” 

bude ve smlouvě o zřízení služebnosti vymezen její rozsah geometrickým plánem, 

s budoucím oprávněným: 

STYLE ESTATE s.r.o. 

se sídlem Ostrava – Polanka nad Odrou, Oblouková 1300/9A, PSČ 725 25 

IČO 294 42 800, 
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za účelem zřízení, provozování a údržby vodovodní přípojky včetně vodoměrné šachtice v 

uvedeném pozemku na dobu časově neomezenou za dohodnutou jednorázovou úplatu ve výši 

500,-Kč za každý i započatý metr délky vodovodní přípojky včetně vodoměrné šachtice + DPH 

v zákonné výši, nejméně však 1.500,- Kč + DPH v zákonné výši, 

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

  

3) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu k části pozemku parc. č. 3078/39 - ostatní 

plocha, ostatní komunikace o výměře 1,4 m2 v k. ú. Svinov, obec Ostrava 

se společností STYLE ESTATE s. r. o., se sídlem Ostrava - Polanka nad Odrou, Oblouková 

1300/9A, PSČ 725 25, IČO 294 42 800 

za účelem vybudování vodovodní přípojky včetně vodoměrné šachtice v rámci stavby 

“Vodovodní přípojka pro plánovaný rodinný dům”  

za nájemné ve výši 90,- Kč/m2/rok, tj. 126,- Kč ročně 

na dobu určitou ode dne účinnosti nájemní smlouvy do dne právních účinků zápisu služebnosti 

inženýrské sítě ve prospěch nájemce jako oprávněného, tj. do dne podání návrhu na vklad 

služebnosti do katastru nemovitostí, nejdéle však do 31.12.2017 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

4) souhlasí 

  
s umístěním vodovodní přípojky včetně vodoměrné šachtice do pozemků ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy, a to: 

vodovodní přípojky do pozemků 

parc. č. 2221/1 – trvalý travní porost, 

parc. č. 2221/17 - trvalý travní porost, 

parc. č. 2222/30 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 2222/46 - ostatní plocha, jiná plocha, 

vodoměrné šachtice do pozemku 
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parc. č. 2221/1 – trvalý travní porost, 

vše v k. ú. Krásné Pole, obec Ostrava, 

pro investora: 

XXXX XXXXXXc, rok narození 1XX5 

bydliště XXXXXXXXXX XXX XXX XX XXXXXXXice, 

v rámci stavby “Přípojka vody a plynu k rodinnému domu parc. č. 959, k. ú. Krásné Pole” 

  

5) rozhodla 

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

služebnosti dle přílohy č. 5 předloženého materiálu k částem pozemků ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy: 

parc. č. 2221/1 – trvalý travní porost, 

parc. č. 2221/17 - trvalý travní porost, 

parc. č. 2222/30 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 2222/46 - ostatní plocha, jiná plocha, 

vše v k. ú. Krásné Pole, obec Ostrava, 

budoucí služebnost je vyznačena pro účely smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti v 

situačním snímku a po dokončení stavby “Přípojka vody a plynu k rodinnému domu parc. č. 

959, k. ú. Krásné Pole“, bude ve smlouvě o zřízení služebnosti vymezen její rozsah 

geometrickým plánem, 

s budoucím oprávněným: 

XXXX XXXXXec, rok narození 1XX5 

bydliště XXXXXXXXXX XXX XXX XX XXXXXXXXce, 

za účelem zřízení, provozování a údržby vodovodní přípojky ve výše uvedených pozemcích a 

vodoměrné šachtice v pozemku parc. č. 2221/1 v k. ú. Krásné Pole, obec Ostrava, na dobu 

časově neomezenou za dohodnutou jednorázovou úplatu ve výši: 

- 200,-Kč za každý i započatý metr délky vodovodní přípojky umístěné v pozemcích parc. č. 

2222/46, parc. č. 2222/30, oba v k. ú. Krásné Pole, obec Ostrava, + DPH v zákonné výši, 

- 1.100,-Kč za každý i započatý metr délky vodovodní přípojky včetně vodoměrné šachtice 

umístěné v pozemcích parc. č. 2221/1, parc. č. 2221/17, oba v k. ú. Krásné Pole, obec Ostrava, 
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+ DPH v zákonné výši, 

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

  

6) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu k částem pozemků v k. ú. Krásné Pole, obec 

Ostrava, a to: 

- parc. č. 2221/1 - trvalý travní porost o výměře 9,6 m2 

- parc. č. 2221/17 - trvalý travní porost o výměře 2,6 m2 

- parc. č. 2222/30 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 12,2 m2 

- parc. č. 2222/46 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 0,8 m2 

s XXXXXXXXXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXXXXXXXXXXXXXX  

za účelem vybudování vodovodní přípojky a vodoměrné šachtice v rámci stavby “Přípojka 

vody a plynu k rodinnému domu parc. č. 959, k. ú. Krásné Pole” 

za nájemné ve výši 90,- Kč/m2/rok, tj. 2.268,- Kč ročně 

na dobu určitou ode dne účinnosti nájemní smlouvy do dne právních účinků zápisu služebnosti 

inženýrské sítě ve prospěch nájemce jako oprávněného (tj. do dne podání návrhu na vklad 

služebnosti do katastru nemovitostí), nejdéle však do 31.12.2017 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

7) rozhodla 

  
na straně vlastníka níže uvedeného pozemku zřídit služebnost a uzavřít smlouvu o zřízení 

služebnosti dle přílohy č. 8 předloženého materiálu k pozemku ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy: 

p. p. č. 458/48 – ostatní plocha, manipulační plocha 

v k. ú. Heřmanice, obec Ostrava, s oprávněnými: 

Manželé 

Ing. XXXXXXXX XXXXX, rok narození 1XX5 

Bc. XXXXX XXXXXXX, rok narození 1XX7 
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oba bydliště XXXXXXXXX XXX XXX XXX X3, 

za účelem zřízení, provozování a údržby vnějšího rozvodu pitné vody v uvedeném pozemku v 

rozsahu daném geometrickým plánem č. 2009-118/2014 ze dne 21.11.2014, na dobu časově 

neomezenou a za jednorázovou úplatu ve výši 34.122,-Kč včetně 21% DPH 

  

 
RM_M 29 
Návrh na zřízení věcného břemene a uzavření smluv o zřízení věcného 
břemene k pozemkům ve vlastnictví SMO pro oprávněného ČEZ 
Distribuce, a.s. 
  
Usnesení číslo: 00549/RM1418/11 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
na straně vlastníka níže uvedených pozemků zřídit věcné břemeno a uzavřít smlouvu o zřízení 

věcného břemene dle přílohy č.3 předloženého materiálu, k částem pozemků ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy: 

p.p.č. 455/21 - lesní pozemek, 

p.p.č. 455/59 - lesní pozemek 

v k.ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, s oprávněným: 

  

ČEZ Distribuce, a.s. 

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

IČO  247 29 035 

za účelem zřízení a provozování podzemního elektrického vedení 2x VN 22 kV v pozemcích 

p.p.č. 455/21 a p.p.č. 455/59 v k.ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava v rozsahu daném geometrickým 

plánem č. 1917-628/2014 ze dne 25.6.2014 včetně 1 ks vstupního rozvaděče VN 22 kV na 

pozemku p.p.č. 455/59 v k.ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, na dobu časově neomezenou, za 

jednorázovou úplatu v celkové výši 29.113,- Kč včetně 21% DPH  

  

2) rozhodla 

  
na straně vlastníka níže uvedených pozemků zřídit věcné břemeno a uzavřít smlouvu o zřízení 

věcného břemene dle přílohy č.6 předloženého materiálu, k částem pozemků ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy: 
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parc.č. 3745/12 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc.č. 3770/1 - ostatní plocha, silnice, 

parc.č. 3770/3 - ostatní plocha, silnice, 

parc.č. 3770/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

parc.č. 3773/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc.č. 3773/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc.č. 3773/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc.č. 3778/18 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc.č. 3785/9 - 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 

za účelem zřízení a provozování podzemního kabelového vedení NN v pozemcích parc.č. 

3745/12, parc.č. 3770/1, parc.č. 3770/3, parc.č. 3770/6, parc.č. 3773/2, parc.č. 3773/3, parc.č. 

3773/4, parc.č. 3778/18, parc.č. 3785/9  v k.ú. Svinov, obec Ostrava v rozsahu daném 

geometrickým plánem č. 2566-636/2014 ze dne 9.12.2014 včetně přípojkového pilíře na 

pozemku parc.č. 3745/12 v k.ú. Svinov, obec Ostrava, na dobu časově neomezenou, za 

jednorázovou úplatu v celkové výši 89.540,- Kč včetně 21% DPH 

  

 
RM_M 30 
Návrh na zřízení věcných břemen a uzavření smluv o zřízení věcných 
břemene k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy v k.ú 
Slezská Ostrava, obec Ostrava, a v k.ú. Moravská Ostrava, obec 
Ostrava, pro společnost RWE GasNet,s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 00550/RM1418/11 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

přílohy č. 2 předloženého materiálu - k částem pozemků ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy: 

parc. č.5623/3 - ostatní plocha, silnice, 

parc. č. 1706 - ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, 

v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, s oprávněným: 
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RWE GasNet, s.r.o. 

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

IČO 272 95 567 

za účelem zřízení a provozování NTL ocelového plynovodu v rozsahu daném geometrickým 

plánem č. 3633-791/2013 ze dne 11.11.2013, na dobu časově neomezenou, za dohodnutou 

jednorázovou úplatu ve výši 15.004,- Kč včetně 21 % DPH  

  

2) rozhodla 

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

přílohy č. 4 předloženého materiálu - k části pozemku ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy: 

parc. č. 2919/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

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

RWE GasNet, s.r.o. 

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

IČO 272 95 567 

za účelem zřízení a provozování NTL plynovodu v rozsahu daném geometrickým plánem 

č. 4543-516/2013 ze dne 2.12.2013, na dobu časově neomezenou, za dohodnutou jednorázovou 

úplatu ve výši 196.625,- Kč včetně 21 % DPH  

  

 
RM_M 31 
Návrh na záměr města neprodat části pozemků v k.ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00551/RM1418/11 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 00328/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru města neprodat část pozemku: 

- parc.č. 2620/94 ostatní plocha v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 
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ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Moravská Ostrava a 

Přívoz 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru neprodat část pozemku: 

- parc.č. 2620/113 ostatní plocha v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Moravská Ostrava a 

Přívoz   

  

3) ukládá 

  1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 04.03.2015 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 32 
Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k.ú. Solanec pod 
Soláněm, obec Hutisko-Solanec, v k.ú. Zábřeh nad Odrou a v k.ú. Nová 
Bělá, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00552/RM1418/11 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 00322/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout, že město nemá záměr prodat pozemek p.p.č. 645/1 v k.ú. Solanec pod Soláněm, 

obec Hutisko-Solanec 

  

2) doporučuje 

  zastupitelstvu města  

rozhodnout, že město nemá záměr prodat pozemek p.č.st. 4193, jehož součástí je budova č.p. 

2690, občanská vybavenost  v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, svěřený městskému 

obvodu Ostrava-Jih   
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3) doporučuje 

  zastupitelstvu města 

rozhodnout, že město nemá záměr prodat pozemek parc. č. 583/2 v k.ú. Nová Bělá, obec 

Ostrava, svěřený městskému obvodu Nová Bělá  

  

4) ukládá 

  
1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 04.03.2015 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 33 
Návrh na záměr města neprodat pozemky pod garážemi v k.ú. Poruba-
sever, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00553/RM1418/11 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 00391/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout, že město nemá záměr prodat pozemky: 

- parc.č. 2393/4 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 23 m2 

 - parc.č. 2393/5 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 23 m2 

 - parc.č. 2393/6 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 23 m2 

 - parc.č. 2393/8 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 23 m2 

 - parc.č. 2393/9 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 23 m2 

 - parc.č. 2393/11 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 23 m2 

 - parc.č. 2393/12 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 23 m2 

 - parc.č. 2393/15 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 23 m2 

 - parc.č. 2393/16 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 23 m2 

 - parc.č. 2393/17 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 23 m2 

 - parc.č. 2393/19 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 23 m2 

 - parc.č. 2393/20 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 23 m2 

 vše v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřeno 

městskému obvodu Poruba. 

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

  1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 04.03.2015 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 34 
Návrh na záměr města neprodat pozemky v k.ú. Moravská Ostrava, 
obec Ostrava (ul. Křižíkova) 
  
Usnesení číslo: 00554/RM1418/11 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 00321/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout, že město nemá záměr prodat pozemky, a to 

pozemek parc. č. 1198/20 

pozemek parc. č. 1198/21 

oba v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu Moravská Ostrava a 

Přívoz 

  

2) ukládá 

  
1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 04.03.2015 

 vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 35 
Návrh na záměr města darovat či nedarovat pozemek v k.ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava (ul. Švabinského) 
  
Usnesení číslo: 00555/RM1418/11 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 00323/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru města darovat 

pozemek parc. č. 384/2  

v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Moravská Ostrava a 

Přívoz 

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

  

2) ukládá 

  
1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 04.03.2015 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 36 
Návrh na záměr města prodat část pozemku v k.ú. Krásné Pole, obec 
Ostrava Návrh na záměr města směnit pozemky v k.ú. Krásné Pole, 
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00556/RM1418/11 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 00387/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 
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rozhodnout o záměru města prodat část pozemku parc.č  937/3, ost. plocha, jiná plocha o 

výměře 126 m2 v k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava, svěřeného městskému obvodu Krásné Pole, 

dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 1/3 předloženého materiálu 

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

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru města směnit pozemky v k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava, a to: 

parc.č. 2251/2 

ve společném jmění manželů XXXXX X XXXX XXXXXXXXXXX, oba bydliště XXXXXX 

XXXX XXXXXX XXX XX XXXXXXX (podíl 1/2) 

a XXXXXX XXXXXXXX, bydliště XXXXXXXX XXXXXXX XXX XX 

XXXXXXXXXXXXXX XXXX (podíl 1/2) 

za 

část stávajícího pozemku parc.č. 162, zahrada o výměře 86 m2, která je dle geometrického 

plánu č. 2004-194/2014 ze dne 26.11.2014 označena jako nový pozemek parc.č. 162/2, 

zahrada  

ve vlastnictví SMO, svěřeno městskému obvodu Krásné Pole 

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

  

3) ukládá 

  
1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 04.03.2015 

 vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 37 
Návrh koupit nemovitou věc v k.ú. Poruba, obec Ostrava v rámci 
investiční akce “Cyklistické propojení ul. 17. listopadu, VTP” a návrh 
zrušit bod 1) usnesení zastupitelstva města č. 0099/ZM1418/2 ze dne 
17.12.2014 
  
Usnesení číslo: 00557/RM1418/11 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 00392/15 
k usnesení č. 0099/ZM1418/2 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout koupit nemovitou věc v k.ú. Poruba, obec Ostrava, a to část pozemku parc.č. 

1726/13, o výměře 10 m2, která je dle geometrického plánu č. 2828-119/2014 ze dne 5.9.2014 

nově označena jako pozemek parc.č. 1726/23, od vlastníka XXXX XXXXXX 

XXXXXXXXXXX, rok narození XXXX, bytem X XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX 

XXXXXXXXXXXXXX, za dohodnutou kupní cenu 10.000,-Kč 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

Odůvodnění odchylky od ceny obvyklé v daném místě a čase je uvedeno v důvodové zprávě. 

  

2) doporučuje 

  zastupitelstvu města 

zrušit bod 1) usnesení zastupitelstva města č. 0099/ZM1418/2 ze dne 17.12.2014, kterým 

rozhodlo koupit pozemek p.p.č. 110/9, k.ú. Muglinov, obec Ostrava 

  

3) ukládá 

  
1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 04.03.2015 

 vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 38 
Návrh na nevyužití předkupního práva ke stavbě v k.ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava (lokalita Sokolská třída) 
  
Usnesení číslo: 00558/RM1418/11 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 00324/15 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
nabídku na využití předkupního práva ke stavbě garáže bez čp/če umístěné na pozemku parc. 

č.  4120/4 v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava ve vlastnictví Jiřího Hendrycha, bytem 

Ostrčilova 2259/13, 702 00 Ostrava učiněnou podle §3056 zákona č. 89/2012, Občanského 

zákoníku 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o nevyužití předkupního práva podle §3056 zákona č. 89/2012, Občanského 

zákoníku ke stavbě garáže čp/če umístěné na pozemku parc. č. 4120/4 v k.ú. Moravská 

Ostrava, obec Ostrava ve vlastnictví Jiřího Hendrycha, bytem Ostrčilova 2259/13, 702 00 

Ostrava 

  

3) ukládá 

  
1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení k projednání a dle bodu 2) tohoto usnesení k 

rozhodnutí zastupitelstvu města 

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 04.03.2015 

 vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 39 
Návrh na záměr města pronajmout pozemek parc.č. 101/43 a parc.č. 
101/44 v k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava. Návrh na záměr města 
prodat pozemky parc.č. 101/44 a parc.č. 101/43 v k.ú. Dubina u Ostravy, 
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00559/RM1418/11 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 00325/15 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru města změnit nájemní smlouvu ev.č. 1335/2011/MJ ze dne 25. 3. 2011, a to zúžením 

předmětu nájmu a účelu nájmu, a to tak, že i nadále předmětem nájmu bude: 

- pozemek parc.č. 101/43, ost. plocha - ost. komunikace o výměře 193 m2 v k.ú. Dubina u 

Ostravy, obec Ostrava, 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

2) rozhodla 

  o záměru města pronajmout pozemek parc.č. 101/44, zast. plocha a nádvoří o výměře 891 m2 v 

k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava (ul. Horní x Antonína Poledníka),  

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru města prodat pozemek parc. č. 101/44 v k.ú. Dubina u Ostravy, obec 

Ostrava, nesvěřený městskému obvodu Ostrava-Jih 

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

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru města prodat pozemek parc.č. 101/43 v k.ú. Dubina u Ostravy, obec 

Ostrava 

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

zrušit     
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5) ukládá 

  
1.náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 04.03.2015 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 40 
Návrh na záměr města pronajmout části pozemků v k. ú. Petřkovice u 
Ostravy a Kunčice nad Ostravicí, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00560/RM1418/11 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

- parc. č. 1922/8 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 7,44 m2 

- parc. č. 1922/9 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 4,8 m2 , 

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

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

2) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout část pozemku parc. č. 930 - ostatní plocha, silnice o výměře 8 m2 

v k. ú. Kunčice nad Ostravicí, obec Ostrava, dle zákresu ve snímku, který je součástí přílohy č. 

2 předloženého materiálu a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 
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RM_M 41 
Návrh na uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemku v k.ú. 
Moravská Ostrava, nesouhlas se záměrem pronajmout pozemek v k.ú. 
Muglinov 
  
Usnesení číslo: 00561/RM1418/11 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně pronajímatele o uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemku parc.č. 1111/45, 

k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, o výměře 17 m2, a dohody o  úhradě za bezesmluvní 

užívání tohoto pozemku s žadatelem 

XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX, rok narození XXXXX bytem  XXXXXXX 

XXXXXXX XXX XX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX 

za roční nájemné 765,-Kč, 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
že nemá záměr pronajmout pozemek p.p.č. 92 - orná půda, k.ú. Muglinov, obec Ostrava, 

  

 
RM_M 42 
Návrh na uzavření nájemní smlouvy na část pozemků v k.ú. Krásné 
Pole, obec Ostrava s fyzickou osobou 
  
Usnesení číslo: 00562/RM1418/11 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně pronajímatele 

uzavřít nájemní smlouvu na nájem části pozemku parc.č. 2229/256, vodní plocha - zamokřená 

plocha o výměře 1,91 m2 a na část pozemku parc.č. 2229/319, vodní plocha - zamokřená 

plocha o výměře 1,40 m2 v k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava (ul. Branická) 

 s 

XXXXXX XXXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXX 

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXX XXX XX XXXXXXXXXX 

za účelem zajištění přístupu na pozemek parc.č. 959 v k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava a 
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vybudování sjezdu a nájezdu z drceného kamene z/na místní komunikaci III. třídy, ul. Branická 

v rámci realizace stavby “Výstavba rodinného domu”, za nájemné ve výši 90,- Kč/m2/rok, tj. 

298,- Kč/ročně, na dobu určitou, ode dne účinnosti této smlouvy do 31. 12. 2019 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 43 
Návrh na uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru-
garáže č. 11 v bytovém domě na ul. Horní 3032/100, Ostrava-Bělský Les 
  
Usnesení číslo: 00563/RM1418/11 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu na pronájem nebytového prostoru - garáže č. 

11 s výměrou 20,99 m2 v 1.PP bytového domu č.p. 3032, ul. Horní č.or. 100, Ostrava-Bělský 

Les, který je součástí pozemku parc.č. 126/3, k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, s 

žadatelkou 

XXXXXX XXXXXXXXXXX, rok narození XXXX,  bytemXXXXXXXXX, XXXXXXXXX 

XXX, za měsíční nájemné 1.025,-Kč + 21%DPH + úhrada záloh na služby, 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
na straně pronajímatele neuzavřít  nájemní smlouvu na pronájem nebytového prostoru  - garáže 

č. 11 s výměrou 20,99 m2 v 1. PP bytového domu č.p. 3032, ul. Horní č.or. 100, Ostrava - 

Bělský Les, který je součástí pozemku parc.č. 126/3, k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava,  s 

žadateli 

- XXXX XXXXXX XXXXXX, rok narození XXXX, bytem XXXXXXX, XXXXXXXXX 

XXX, za měsíční nájemné 1.110,-Kč + 21% DPH, 

- XXXXX XXXXXXXXXX, rok narození XXXX, bytem XXXXXXXXX, XXXXXXXXX 

XXX, za měsíční nájemné  1.000,-Kč + 21% DPH, 

- XXXXXXX XXXXXXXXXX, rok narození XXXXX bytem XXXXXXX, XXXXXXXXX 

XXX, za měsíční nájemné 960,-Kč + 21% DPH, 

- XXXXXX XXXXXXX, rok narození XXXX, bytem X XXXXXXX XXXXXX, 

XXXXXXXXXXXXXXXX, za měsíční nájemné 1.405,-Kč + 21% DPH, 
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RM_M 44 
Návrh dohody o skončení nájmu a návrh nové nájemní smlouvy k bytu 
č. 1 v bytovém domě na ul. Pobialova 875/8, Ostrava, Moravská Ostrava. 
  
Usnesení číslo: 00564/RM1418/11 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít dohodu o skončení nájmu založeného nájemní smlouvou ev. č. 

1493/2013/MJ, ze dne 07.05.2013, jejímž předmětem je pronájem bytu č. X v domě na 

ul.Pobialova  875/8,  Moravská Ostrava , s nájemcem 

XXXX XXXXXXXX XXXXXXXX, rok narození XXXX,  bytem 

XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX XXX XXX XXXXXXXXXX 

k datu 28.02.2015 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu k bytu XX XX ul. Pobialova 875/8, Moravská 

Ostrava, se zaměstnancem Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje 

XXXXXXXXXX XXXXXXX, rok narození XXXXX bytem XXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXX XXX XXX XX 

na dobu určitou jednoho roku od 01.03.2015 

dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  

 
 
 
 
 
 
 

RM_M 45 (zn.předkl.) 
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Návrh předání vodohospodářského majetku ve vlastnictví statutárního 
města Ostrava do nájmu společnosti Ostravské vodárny a kanalizace 
a.s. a záměr pronájmu vodohospodářských staveb 
  
Usnesení číslo: 00565/RM1418/11 

08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o předání  vodohospodářského majetku  ve vlastnictví  statutárního města Ostrava  v  

pořizovací ceně 9,685.469,84 Kč do nájmu společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s., a 

to:  

I.Dokončené investiční akce statutárního města Ostravy v pořizovací ceně 9,269.469,84 Kč 

• Vodovodní řad DN 100, DN 80, DN 50 včetně 2 kusů podzemních hydrantů  v celkové 

délce 488,23 m, uložený v pozemcích parc.č.3241/1, parc.č. 3241/2, parc.č.3238/1, 

parc.č.3237/1, parc.č.3238/5 v k.ú. Martinov ve Slezsku a v pozemcích parc.č.969/4, 

parc.č.969/1, parc.č.808/12, parc.č.829, v k.ú. Stará Plesná, obec Ostrava. Stavba byla 

kolaudována kolaudačním souhlasem č.118/14/VH/K ze dne 17.10.2014 a vybudována v 

rámci stavby “Vodovodní řad ul. Zadní Padělky”, ORG 7262, v pořizovací ceně 

2,745.519,87 Kč. 

• Kanalizace DN 800 včetně 2 kusů kanalizačních šachet DN 1000 v celkové délce 306,03 

m, uložená v pozemcích parc.č.1438/1, parc.č.1437, parc.č.1367/1, parc.č.1353/1, 

parc.č.1275/1, parc.č.1293/1, parc.č.233/35 a parc.č.1197 v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava. 

Stavba byla kolaudována kolaudačním souhlasem č.124/14/VH/K ze dne 12.11.2014 a 

vybudována v rámci stavby “Rekonstrukce kanalizace ul. Zengrova”, ORG 3139, v 

pořizovací ceně 6,523.949,97 Kč. 

II.Vodohospodářské stavby, které byly odejmuty ze svěření městskému obvodu Ostrava - Jih v 

pořizovací ceně 416.000,- Kč 

• Kanalizace jednotné DN 300, DN 400, DN 500 včetně kanalizačních šachet uložené v 

ul.Drůbeží, ul.Koncová, ul.Špillarova, v k.ú.Výškovice u Ostravy, obec Ostrava, v 

celkové délce 1519,34 m. 

 

  

2) rozhodla 

  
o záměru statutárního města Ostravy pronajmout vodohospodářské stavby ve vlastnictví 

statutárního města Ostrava a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit, a to 

stavby:  

• Kanalizace  vybudovány na základě rozhodnutí č.791/14/VH ze dne 8.9.2014, a to: 

-  Kanalizační řad DN 300 beton včetně 5 kusů kanalizačních šachet na ul. Olešní, v k.ú. 

Muglinov,obec Ostrava v celkové délce 149 m. 
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-  Kanalizační řad DN 400, DN 300 beton včetně 8 kusů kanalizačních šachet na ul. Otova, v 

k.ú. Muglinov, obec Ostrava v celkové délce 227 m. 

-  Kanalizační řad DN 400 beton včetně 7 kusů kanalizačních šachet na ul. Jubilejní, v k.ú. 

Kunčičky, obec Ostrava v celkové délce 209,50 m. 

-  Kanalizační řad  DN  400,  DN  300  beton včetně  3 kusů  kanalizačních  šachet  na  ul. 

Hlubinská, v k.ú.Moravská Ostrava, obec Ostrava v celkové délce 501 m. 

-  Kanalizační řad DN 300, DN 200 beton včetně 2 kusů kanalizačních šachet na ul. Zvěřinská, 

ul. Střelná, v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava v celkové délce 109 m. 

-  Kanalizační řad DN 250, DN 300, DN 400, DN 500 včetně 54 kusů kanalizačních šachet v 

lokalitách ulic Pod Kaplí, ul. Nad Kaplí, v k.ú. Radvanice, obec Ostrava v celkové délce 1 

441,50 m. 

•  Kanalizace vybudovány na základě rozhodnutí č. 1505/08/VH ze dne 4.7.2008, a to: 

-  Kanalizační řady DN 150, DN 200, DN 250, DN 300, DN 400 včetně kanalizačních šachet v 

lokalitě Trnkovec, v k.ú. Radvanice, obec Ostrava v celkové délce 786 m. 

-  Kanalizační řady DN 400, DN 500 včetně kanalizačních šachet v lokalitách osada Fišerova, 

U Pumpy, Uhrovec, v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava v celkové délce 4 324 m. 

-  Kanalizační řady DN 300, DN 400 včetně kanalizačních šachet v lokalitě osada Korunka, 

Horní, Liščina, v Muglinov a k.ú. Hrušov, obec Ostrava v celkové délce 3 580 m. 

-  Kanalizační řady DN 300, DN 500, DN 1000 včetně 11 kusů kanalizačních šachet v lokalitě 

osada Jeremenko, v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava, v celkové délce 416 m. 

• Kanalizace DN 350, DN 300, DN 400, DN 500, DN 800 včetně 70 kusů kanalizačních 

šachet a komor v lokalitě Nová kolonie - ul. Holvekova vybudovány na základě 

rozhodnutí č. 2437/07/VH ze dne 21.11.2007 v k.ú. Kunčičky, obec Ostrava v celkové 

délce 1 949,80 m. 

• Kanalizace DN 200, DN 300, DN 400 včetně 50 kusů kanalizačních šachet v lokalitě 

Hranečník I. a II. etapa vybudována na základě rozhodnutí č.55/07 ze dne 18.1.2007, v 

k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, v celkové délce 1 622,70 m. 

• Kanalizace vybudovány na základě rozhodnutí č.1287/05 ze dne 6.12.2005, a to:  

 - Kanalizační řad DN 200, DN 250, DN 300, DN 400, DN 450, DN 500, DN 900/800 včetně 

56 kusů kanalizačních šachet v lokalitě Finské domky Radvanice, v k.ú. Radvanice, obec 

Ostrava v celkové délce 1 978,70 m. 

-  Kanalizační řad DN 300, DN 400, DN 500, DN 500/900, DN 450/750 včetně 71 kusů 

kanalizačních šachet v lokalitě  osada U Hájemky, v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava, v celkové 

délce  3 493,60 m. 

-  Kanalizační řad DN 400, DN 300, DN 250, DN 200, DN 150 včetně 52 kusů kanalizačních 

šachet v lokalitě osada Ferdinandova, v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava, v celkové délce   

1 386 m. 

• Kanalizace DN 200, DN 300, DN 400 včetně 27 kusů kanalizačních šachet v lokalitě 

osada Hranečník vybudována na základě rozhodnutí č.215/05 ze dne 7.2.2005, v k.ú. 

Slezská Ostrava, obec Ostrava, v celkové délce 767,30 m. 

• Kanalizace DN 200, DN 250, DN 300 včetně 30 kusů kanalizačních šachet v lokalitě 

osada Lanová, osada Michálkovická - Kostky vybudována na základě rozhodnutí č.413/04 

ze dne 16.4.2004, v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, v celkové délce 605,40 m. 

• Kanalizace DN 300, DN 400 včetně 8 kusů kanalizačních šachet  v ul. Otova  vybudována 
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na základě rozhodnutí č.476/14/VH ze dne 27.6.2014, v k.ú. Muglinov, obec Ostrava, v 

celkové délce 227 m. 

• Vodovod DN 50 v ul. Kramolišova  vybudován na základě rozhodnutí č.477/14/VH ze 

dne 26.6.2014, v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, v celkové délce 136 m 

• Vodovod DN 50v ul.Jakuba Korty vybudován na základě rozhodnutí č.478/14/VH ze dne 

26.6.2014, v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, v celkové délce 72 m. 

• Vodovod DN 100 v ul. Olešní  vybudován na základě rozhodnutí č.508/14/VH ze dne 

28.6.2014, v k.ú. Muglinov, obec Ostrava, v celkové délce 151 m. 

• Vodovod DN 80, DN 27 v ul. Kovářovicova vybudován na základě rozhodnutí 

č.509/14/VH ze dne 28.6.2014, v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, v celkové  

délce 111 m. 

  

3) zmocňuje 

  
vedoucího odboru majetkového 

k podepsání předávacích protokolů dle  bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 12.02.2015 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 50 
Návrh vložit majetek statutárního města Ostravy do základního kapitálu 
Dopravního podniku Ostrava a.s. 
  
Usnesení číslo: 00566/RM1418/11 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 00393/15 
  
Rada města 

  
1) trvá 

  
na svém usnesení č. 11049/RM1014/143 ze dne 30.9.2014, kterým doporučila zastupitelstvu 

města vložit majetek statutárního města Ostravy do základního kapitálu společnosti Dopravní 

podnik Ostrava a.s., se sídlem Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 

619 74 757 formou nepeněžitého vkladu, kdy nepeněžitý vklad je oceněn znaleckými posudky 

celkovou částkou 49.116.850,- Kč        

  

2) ukládá 

  
1.náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 04.03.2015 

 vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 55 
Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s 
budoucím vlastníkem pozemku Generali Pojišťovna a.s. pro budoucího 
oprávněného statutární město Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00567/RM1418/11 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 00372/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout na straně budoucího oprávněného ze služebnosti uzavřít smlouvu o budoucí 

smlouvě o zřízení služebnosti dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, k pozemku p.p.č. 

2362/29 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 73 m2, který vznikne oddělením z pozemku 

p.p.č. 2362/13 - ostatní plocha, ostatní komunikace dle geometrického plánu č. 3869-58/2012 

ze dne 29.8.2012 v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava s budoucím vlastníkem pozemku: 

Generali Pojišťovna a.s. 

se sídlem Praha 2, Bělehradská 132 

IČO 61859869 

za účelem uložení a provozování kabelového vedení veřejného osvětlení  v pozemku parc.č. 

2362/29 v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava včetně provádění údržby, oprav a rekonstrukcí 

kabelového vedení veřejného osvětlení, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve 

výši 1.000,- Kč + DPH v zákonné výši 

  

2) ukládá 

  
1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 04.03.2015 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 
 
 
 
 
 

RM_M 56 (zn.předkl.) 
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Návrh na souhlas s umístěním inženýrských sítí do pozemků ve 
vlastnictví SMO, návrh na uzavření smluv o budoucích smlouvách o 
zřízení služebností a návrh na uzavření nájemních smluv s fyzickými 
osobami 
  
Usnesení číslo: 00568/RM1418/11 

08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním vodovodní přípojky a plynovodní přípojky do části pozemku ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy: 

parc. č. 2256/8 - orná půda, 

v k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava, pro: 

XXXX XXXXXX XXX XXXXXXXX XXXX 

XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXX XX XXXXXXX 

v rámci stavby “Novostavba rodinného domu parc.č.757, k.ú. Krásné Pole” 

  

2) rozhodla 

  
na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - dle přílohy č. 2 

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

parc. č. 2256/8 - orná půda, 

v k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava, 

služebnost je vyznačena pro účely smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti v 

situačním snímku a její rozsah bude ve smlouvě o zřízení služebnosti vymezen geometrickým 

plánem, ve prospěch budoucího oprávněného: 

XXXX XXXXXX XXX XXXXXXXX XXXX 

XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXX XX XXXXXXX 

za účelem zřízení, provozování a údržby vodovodní přípojky a plynovodní přípojky, na dobu 

časově neomezenou, za jednorázovou úplatu ve výši: 

- 500,- Kč + DPH v zákonné výši za každý i započatý metr délky vodovodní přípojky, nejméně 

však 1.500,- Kč + DPH v zákonné výši,  

- 500,- Kč + DPH v zákonné výši za každý i započatý metr délky plynovodní přípojky, 
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nejméně však 1.500,- Kč + DPH v zákonné výši, 

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

  

3) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu k částem pozemku ve vlastnictví statutárního 

města Ostrava parc.č. 2256/8, orná půda o celkové výměře 4 m2, a to k části označené v 

katastrální mapě jako (část “A”) o výměře 2,50 m2 a k části označené v katastrální mapě jako 

(část “B”) o výměře 1,5 m2 v k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava (ul. Družební x ul. Předvrší) 

X XXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXX 

XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXX XX XXXXXXX 

 za účelem vybudování vodovodní a plynovodní přípojky v rámci realizace stavby 

“Novostavba rodinného domu parc.č. 757, k.ú. Krásné Pole”, za nájemné ve výši 90,- 

Kč/m2/rok, tj. 360,- Kč/ročně, na dobu určitou ode dne účinnosti smlouvy do dne právních 

účinků zápisu služebnosti vodovodní a plynovodní přípojky ve prospěch nájemce, nejdéle do 

31. 12. 2016 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

4) souhlasí 

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

statutárního města Ostravy: 

parc. č. 1922/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

v k.ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava, pro: 

XXXXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXXX XXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXX 

v rámci stavby “RD a dílna pro tisk a reklamu, parc. č. 944/5, Petřkovice u Ostravy” 

  

5) rozhodla 

  
na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - dle přílohy č. 5 

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

parc. č. 1922/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

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

služebnost je vyznačena pro účely smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti v 

situačním snímku a její rozsah bude ve smlouvě o zřízení služebnosti vymezen geometrickým 
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plánem, ve prospěch budoucího oprávněného: 

XXXXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXXX XXXX 

XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXX 

za účelem zřízení, údržby a provozování vodovodní přípojky včetně vodoměrné šachty, na 

dobu časově neomezenou, za jednorázovou úplatu ve výši 500,- Kč + DPH v zákonné výši za 

každý i započatý metr délky vodovodní přípojky včetně vodoměrné šachty, a to dle zásad 

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

  

6) rozhodla 

  na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu k části pozemku ve vlastnictví statutárního 

města Ostrava parc.č. 1922/6, ost. plocha - ost. komunikace o výměře 4 m2 v k.ú. Petřkovice u 

Ostravy, obec Ostrava (ul. Koblovská) 

s XXXXXXXXXXXXXXXX, rok narození XXXX 

bydlištěm XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXX 

za účelem vybudování přípojky vody včetně vodoměrné šachtice v rámci realizace stavby 

“Rodinný dům a dílna pro tisk a reklamu, parc.č. 944/5, Petřkovice u Ostravy”, za nájemné ve 

výši 90,- Kč/m2/rok, tj. 360,- Kč/ročně, na dobu určitou ode dne účinnosti této smlouvy do dne 

právních účinků zápisu služebnosti přípojky vody a vodoměrné šachtice ve prospěch nájemce, 

nejdéle do 31. 12. 2016 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu  

  

 
RM_M 57 
Návrh na uzavření smluv o budoucích smlouvách o zřízení věcných 
břemen v k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, 
obec Ostrava, a v k.ú. Přívoz, obec Ostrava, s budoucím oprávněným 
RWE GasNet, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 00569/RM1418/11 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně vlastníka níže uvedeného pozemku uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o 

zřízení věcného břemene - dle přílohy č. 3 předloženého materiálu - k části pozemku ve 

vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 100/109 - ostatní plocha, zeleň, 

v k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, 
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věcné břemeno je vyznačeno pro účely smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

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

břemene vymezen geometrickým plánem, s budoucím oprávněným: 

RWE GasNet, s.r.o. 

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

IČO 272 95 567 

za účelem zřízení a provozování skříně stanice EPD s vnitřní technologií a kabelových 

stejnosměrných rozvodů, na dobu časově neomezenou, za jednorázovou úplatu ve výši: 

- 500,- Kč za každý i započatý metr délky kabelových stejnosměrných rozvodů + DPH v 

zákonné výši, nejméně však 1.500,- Kč + DPH v zákonné výši,  

-  270,- Kč + DPH v zákonné výši za m2 plochy zatížené věcným břemenem v rozsahu 

půdorysu vybudované skříně stanice EPD s vnitřní technologií, nejméně však 1.500,- Kč + 

DPH v zákonné výši, 

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

  

2) rozhodla 

  
na straně vlastníka níže uvedeného pozemku uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o 

zřízení věcného břemene - dle přílohy č. 5 předloženého materiálu - k části pozemku ve 

vlastnictví statutárního města Ostravy: 

p.p.č. 455/109 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

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

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

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

břemene vymezen geometrickým plánem, s budoucím oprávněným: 

RWE GasNet, s.r.o. 

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

IČO 272 95 567 

za účelem zřízení a provozování skříně stanice EPD s vnitřní technologií a kabelových 

stejnosměrných rozvodů, na dobu časově neomezenou, za jednorázovou úplatu ve výši: 

- 500,- Kč za každý i započatý metr délky kabelových stejnosměrných rozvodů + DPH v 

zákonné výši, nejméně však 1.500,- Kč + DPH v zákonné výši,  

-  270,- Kč + DPH v zákonné výši za m2 plochy zatížené věcným břemenem v rozsahu 

půdorysu vybudované skříně stanice EPD s vnitřní technologií, nejméně však 1.500,- Kč + 

DPH v zákonné výši, 

a to dle zásad schválených RM usnesením č. 5309/RM1014/68 ze dne 4.9.2012 
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3) souhlasí 

  
na straně vlastníka níže uvedeného pozemku uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o 

zřízení věcného břemene - dle přílohy č. 7 předloženého materiálu - k části pozemku ve 

vlastnictví statutárního města Ostravy: 

p.p.č. 925/7 - ostatní plocha, silnice, 

 v k.ú. Přívoz, obec Ostrava, 

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

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

břemene vymezen geometrickým plánem, s budoucím oprávněným: 

RWE GasNet, s.r.o. 

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

IČO 272 95 567 

za účelem zřízení a provozování skříně stanice EPD s vnitřní technologií a kabelových 

stejnosměrných rozvodů, na dobu časově neomezenou, za jednorázovou úplatu ve výši: 

- 500,- Kč za každý i započatý metr délky kabelových stejnosměrných rozvodů + DPH v 

zákonné výši, nejméně však 1.500,- Kč + DPH v zákonné výši,  

-  270,- Kč + DPH v zákonné výši za m2 plochy zatížené věcným břemenem v rozsahu 

půdorysu vybudované skříně stanice EPD s vnitřní technologií, nejméně však 1.500,- Kč + 

DPH v zákonné výši, 

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

  

 
RM_M 58 
Návrh na souhlas s umístěním podzemní kabelové přípojky NN 0,4 kV k 
pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy a uzavření 
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, pro ČEZ 
Distribuce, a.s. 
  
Usnesení číslo: 00570/RM1418/11 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním podzemní kabelové přípojky NN 0,4 kV v pozemcích ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy: 

p.p.č. 184/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
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p.p.č. 491/42 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k.ú. Nová Ves u Ostravy, 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 17/4 Lautus Nundinus, NNk” 

  

2) rozhodla 

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

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

statutárního města Ostravy: 

p.p.č. 184/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p.p.č. 491/42 - ostatní plocha, ostatní komunikace  

v k.ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava  

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

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

geometrickým plánem, s budoucím oprávněným: 

ČEZ Distribuce, a.s. 

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

IČO  247 29 035 

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

p.p.č. 184/4 a p.p.č. 491/42 v k.ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava, na dobu časově 

neomezenou za dohodnutou jednorázovou úplatu: 

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

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

dle zásad schválených usnesením RM č. 5309/RM1014/68 ze dne 4.9.2012 
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RM_M 59 
Návrh na zřízení služebnosti a uzavření smlouvy o zřízení služebnosti v 
k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy, s oprávněným: Česká republika - Krajské ředitelství policie 
Moravskoslezského kraje 
  
Usnesení číslo: 00571/RM1418/11 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně vlastníka níže uvedeného pozemku zřídit služebnost a uzavřít smlouvu o zřízení 

služebnosti dle přílohy č. 3 předloženého materiálu - k části pozemku ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy: 

parc.č. 1293/7 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

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

Česká republika - Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje 

30. dubna 1682/24, 728 99 Ostrava - Moravská Ostrava 

IČO: 75151502 

za účelem zřízení, provozování a údržby podzemního telekomunikačního optického kabelu v 

rozsahu daném geometrickým plánem č. 4811-268/2014 ze dne 6.12.2014, na dobu časově 

neomezenou, za jednorázovou náhradu ve výši 14.520,- Kč vč. 21% DPH. 

  

 
RM_M 60 
Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k.ú. Michálkovice a k.ú. 
Slezská Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00572/RM1418/11 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 00389/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout, že město nemá záměr prodat nemovité věci v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava, 

svěřené městskému obvodu Michálkovice, a to: 

- pozemek p.p.č. 507/8 
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- část pozemku p.p.č. 506/2, o výměře 13 m2, která je dle geometrického plánu č. 1868-

741/2014 ze dne 15.10.2014 nově označena jako pozemek p.p.č. 506/12 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout, že město nemá záměr prodat nemovitou věc v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, 

a to: 

- část pozemku parc.č. 5659/2, o výměře 679 m2 - dle zákresu, který je přílohou č. 2/1 

předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 04.03.2015 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 61 
Návrh prodat nemovité věci v k. ú. Petřkovice u Ostravy a Mariánské 
Hory, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00573/RM1418/11 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 00373/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města  

rozhodnout prodat 

pozemek p.p.č. 778/160  

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

paní XXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXX 

XX XXXXX XXXXXX 

XXX XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 
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2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města  

rozhodnout prodat   

   

- část stávajícího pozemku p.p.č. 108/1 o výměře  105 m2 v k. ú. Mariánské Hory, obec 

Ostrava, svěřeno městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky, která je dle geometrického 

plánu pro rozdělení pozemků č. 1999-601/2014 ze dne 20.5.2014 označena jako nový pozemek 

p.p.č. 108/3  v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, jehož součástí je stavba komunikace na této 

části umístěné 

-  část stávajícího pozemku p.p.č. 110/1 o výměře  29 m2 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, 

nesvěřeno městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky, která je dle geometrického 

plánu pro rozdělení pozemků č. 1999-601/2014 ze dne 20.5.2014 označena jako nový pozemek 

p.p.č. 110/30  v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, jehož součástí je stavba komunikace na 

této části umístěné 

-  část stávajícího pozemku p.p.č. 110/10 o výměře  89 m2 v k. ú. Mariánské Hory, obec 

Ostrava, svěřeno městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky, která je dle geometrického 

plánu pro rozdělení pozemků č. 1999-601/2014 ze dne 20.5.2014 označena jako nový pozemek 

p.p.č. 110/29  v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, jehož součástí je stavba komunikace na 

této části umístěné 

společnosti Ostravské komunikace, a.s. 

se sídlem Novoveská 1266/25 

709 00  Ostrava-Mariánské Hory 

IČO 253 96 544 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 04.03.2015 

 vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 63 
Návrhy dodatků zřizovacích listin 23 příspěvkových organizací 
zřízených statutárním městem Ostrava - aktualizace majetku ke dni 
31.12.2014 
  
Usnesení číslo: 00574/RM1418/11 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 00071/14 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
návrhy na schválení dodatků zřizovacích listin příspěvkových  organizací zřízených statutárním 

městem Ostrava, kterými se v souladu s ust. čl. 5 Směrnice č. 1/2009 “ Zásady vztahů orgánů 

města k příspěvkovým organizacím zřízeným statutárním městem Ostrava” na základě 

inventarizace majetku ke dni 31.12.2014 aktualizuje stav svěřeného nemovitého a movitého 

majetku dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit dodatek č. 1 ke zřizovací listině ze dne 21.5.2014, právnické osoby Knihovna města 

Ostravy, příspěvková organizace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit dodatek č. 1 ke zřizovací listině ze dne 21.5.2014, právnické osoby Ostravské 

muzeum, příspěvková organizace, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit dodatek č. 1 ke zřizovací listině ze dne 21.5.2014, právnické osoby Divadlo loutek 

Ostrava, příspěvková organizace, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

5) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit dodatek č. 1 ke zřizovací listině ze dne 21.5.2014, právnické osoby Janáčkova 

filharmonie Ostrava, příspěvková organizace, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 
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6) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit dodatek č. 1 ke zřizovací listině ze dne 21.5.2014, právnické osoby Národní divadlo 

moravskoslezské, příspěvková organizace, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

7) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit dodatek č. 1 ke zřizovací listině ze dne 21.5.2014, právnické osoby Komorní scéna 

Aréna, příspěvková organizace, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu 

  

8) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit dodatek č. 1 ke zřizovací listině ze dne 21.5.2014, právnické osoby Lidová 

konzervatoř a Múzická škola, příspěvková organizace, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu 

  

9) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit dodatek č. 2 ke zřizovací listině ze dne 21.5.2014, právnické osoby Zoologická 

zahrada Ostrava, příspěvková organizace, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu 

  

10) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit dodatek č. 2 ke zřizovací listině ze dne 21.5.2014 právnické osoby Městská nemocnice 

Ostrava, příspěvková organizace, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu 

  

11) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit dodatek č. 1 ke zřizovací listině ze dne 21.5.2014, právnické osoby Dětské centrum 

Domeček, příspěvková organizace, dle přílohy č. 11 předloženého materiálu 

  

12) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit dodatek č. 1 ke zřizovací listině ze dne 21.5.2014, právnické osoby Domov Slunovrat, 

Ostrava - Přívoz, příspěvková organizace, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu 
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13) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit dodatek č. 1 ke zřizovací listině ze dne 21.5.2014, právnické osoby Domov pro seniory 

Iris, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace, dle přílohy č. 13 předloženého 

materiálu 

  

14) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit dodatek č. 1 ke zřizovací listině ze dne 21.5.2014, právnické osoby Domov 

Čujkovova, Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace, dle přílohy č. 14 předloženého 

materiálu 

  

15) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit dodatek č. 1 ke zřizovací listině ze dne 21.5.2014, právnické osoby Domov 

Korýtko, příspěvková organizace, dle přílohy č. 15 předloženého materiálu 

  

16) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit dodatek č. 1 ke zřizovací listině ze dne 21.5.2014, právnické osoby Domov Magnolie, 

Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace, dle přílohy č. 16 předloženého materiálu 

  

17) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit dodatek č. 1 ke zřizovací listině ze dne 21.5.2014, právnické osoby Domov 

Slunečnice, Ostrava, příspěvková organizace, dle přílohy č. 17 předloženého materiálu 

  

18) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit dodatek č. 1 ke zřizovací listině ze dne 21.5.2014, právnické osoby Domov pro seniory 

Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace, dle přílohy č. 18 předloženého materiálu 

  

19) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit dodatek č. 1 ke zřizovací listině ze dne21.5.2014, právnické osoby Domov Sluníčko, 

Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace, dle přílohy č. 19 předloženého materiálu 
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20) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit dodatek č. 1 ke zřizovací listině ze dne 21.5.2014, právnické osoby Čtyřlístek - 

centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace, dle přílohy 

č. 20 předloženého materiálu 

  

21) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit dodatek č. 1 ke zřizovací listině ze dne 21.5.2014, právnické osoby Středisko volného 

času Korunka, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace, dle přílohy č. 21 

předloženého materiálu 

  

22) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit dodatek č. 1 ke zřizovací listině ze dne 21.5.2014, právnické osoby Středisko volného 

času, Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace, dle přílohy č. 22 předloženého materiálu 

  

23) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit dodatek č. 1 ke zřizovací listině ze dne 21.5.2014, právnické osoby Středisko volného 

času, Ostrava - Moravská Ostrava, příspěvková organizace, dle přílohy č. 23 předloženého 

materiálu 

  

24) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit dodatek č. 1 ke zřizovací listině ze dne 21.5.2014, právnické osoby Dům dětí a 

mládeže, Ostrava - Poruba, příspěvková organizace, dle přílohy č. 24 předloženého materiálu 

  

25) ukládá 

  
1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

předložit zastupitelstvu města ke schválení návrhy dodatků zřizovacích listin příspěvkových 

organizací dle bodů 2) až 24)  tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 04.03.2015 

 vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 69 
Nové projednání “Žádosti o uznání vlastnictví pozemku, výzva k 
nápravě vlastnického práva”, týkající se části pozemku parc.č. 3828/1 v 
k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00575/RM1418/11 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 00396/15 
k usnesení č. 2733/ZM1014/34 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
žádost XXXXXXXXX XXXXXX, bydliště XXXXXXXX XXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXX XXXX, aby statutární město Ostrava znovu  projednalo jeho žádost a 

žádost manželů XXXXXX X XXXXX XXXXXXXXXXXX, bydliště  XXXXXXXX 

XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXX “o uznání vlastnictví pozemku, výzva k nápravě 

vlastnického práva”, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu, týkající se části pozemku parc.č. 

3828/1, ost. plocha, ost. komunikace v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava  

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

trvat na svém usnesení č. 2733/ZM1014/34 ze dne 10.9.2014, kterým rozhodlo nevyhovět 

žádosti XXXXXXXXX XXXXXX, bydliště  XXXXXXXX XXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXX XXXX a XXXXXXX XXXXXX X XXXXX XXXXXXXXXXXXX 

bydliště XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXX “o uznání vlastnictví 

pozemku, výzva k nápravě vlastnického práva”, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu, 

týkající se části pozemku parc.č. 3828/1, ost. plocha, ost. komunikace v k.ú. Stará Bělá, obec 

Ostrava.   

  

3) ukládá 

  
1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

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

návrh dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 04.03.2015 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 
 
 
 
 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

 

Strana 71/102  

RM_M 75 
Souhlasné prohlášení o vzájemném vydržení - k nemovitým věcem v 
k.ú. Přívoz, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00576/RM1418/11 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 00381/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města rozhodnout 

• uznat vydržení vlastnického práva k nemovitým věcem dle ustanovení § 1089 a násl. 

zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku XXXX XXXXXXXX, rok narození XXXX, 

bydliště XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX k pozemku p.č.st. 1010, 

jehož součástí je stavba čp. 1013  a k pozemku p.p.č. 454/21 vše v k.ú. Přívoz, obec 

Ostrava 

 

• o nabytí vlastnického práva vydržením dle ustanovení § 1089 a násl. zákona č. 89/2012 

Sb., občanského zákoníku statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 

Ostrava, IČO 00845451 k pozemku p.č.st. 1012, jehož součástí je stavba čp. 1011 a k 

pozemku p.p.č. 454/19 vše v k.ú. Přívoz, obec Ostrava 

         a učinit Souhlasné prohlášení o vzájemném vydržení, které je přílohou č. 3 předloženého 

materiálu  

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

vyhradit si rozhodnutí označit pozemek p.č.st. 1012, jehož součástí je stavba čp. 1011 a 

pozemek p.p.č. 454/19 vše v k.ú. Přívoz, obec Ostrava jakožto majetek svěřený městskému 

obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, 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 katastrální úřad zapíše vlastnické právo k výše uvedeným nemovitým 

věcem ve prospěch statutárního města Ostrava 
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3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

označit pozemek p.č.st. 1012, jehož součástí je stavba čp. 1011 a pozemek p.p.č. 454/19 vše v 

k.ú. Přívoz, obec Ostrava jakožto majetek svěřený městskému obvodu Moravská Ostrava a 

Přívoz, 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 katastrální úřad zapíše vlastnické právo k výše uvedeným nemovitým 

věcem ve prospěch statutárního města Ostrava 

  

4) ukládá 

  
1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 04.03.2015 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 76 
Ocenění pedagogů u příležitosti Dne učitelů 2015 
  
Usnesení číslo: 00577/RM1418/11 

(zn.předkl.) 
60 

  
k usnesení č. 00248/RM1418/6 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  ocenit 15 pedagogů u příležitosti Dne učitelů 2015 dle důvodové zprávy předloženého 

materiálu 

  

2) rozhodla 

  poskytnout finanční příspěvek ve výši 5 tis. Kč každému z oceněných pedagogů dle bodu 1) 

tohoto usnesení 

  

3) ukládá 

  
vedoucí odboru sociálních věcí, zdravotnictví a vzdělanosti 

organizačně zajistit slavnostní akci ke Dni učitelů 2015 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 24.03.2015 

 vedoucí odboru sociálních věcí, zdravotnictví a vzdělanosti 
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RM_M 77 
Návrh na poskytnutí účelových dotací na podporu rozvoje bilingvní a 
cizojazyčné výuky v mateřských, základních a středních školách se 
sídlem na území SMO pro rok 2015 
  
Usnesení číslo: 00578/RM1418/11 

(zn.předkl.) 
60 

  
k materiálu č. BJ1418 00385/15 
k usnesení č. 2766/ZM1014/34 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 

2015      v oblasti bilingvní a cizojazyčné výuky příjemcům účelových dotací a ve výši dle 

přílohy č. 1 předloženého materiálu v celkové výši 7 705 tis. Kč 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření smluv o poskytnutí účelových  dotací v oblasti bilingvní a cizojazyčné 

výuky mezi statutárním městem Ostrava a příjemci účelových dotací dle bodu 1) tohoto 

usnesení a přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se: 

-  z v y š u j í 

neinvestiční transfery 

na § 3299, pol. 5213, ÚZ 7110, ORJ 140     o  3 600 tis. Kč 

na § 3299, pol. 5333, ÚZ 7110, ORJ 140     o     245 tis. Kč 

na § 3299, pol. 5339, ÚZ 7110, ORJ 140     o  3 860 tis. Kč 

   

-  s n i ž u j í 

běžné výdaje 

na § 3299, pol. 5901, ÚZ 7110, ORJ 140     o  7 705 tis. Kč 
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4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D. 

předložit zastupitelstvu města návrhy dle bodů 1) až 3) tohoto usnesení na jeho jednání dne 

04.03.2015 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 04.03.2015 

 vedoucí odboru sociálních věcí, zdravotnictví a vzdělanosti 

  
 

RM_M 4 
Ukončení 3 projektů na zateplení budov Domu dětí a mládeže Ostrava-
Poruba, p.o., IČ 75080541 a informace o vydaném Rozhodnutí o 
poskytnutí 3 dotací z Operačního programu Životní prostředí 
  
Usnesení číslo: 00579/RM1418/11 

(zn.předkl.) 
42 

  
k materiálu č. BJ1418 00290/15 
k usnesení č. 2381/ZM1014/31 
k usnesení č. 9503/RM1014/124 
k usnesení č. 7992/RM1014/104 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s předloženou zprávou o ukončení realizace projektů 

a) Zateplení budovy DDM Poruba - na ul. Majerové, 

b) Zateplení budovy DDM Poruba - na ul. Polská, 

c) Zateplení budovy DDM Poruba - Plesná, 

spolufinancovaných v rámci Operačního programu Životní prostředí, dílčí oblast podpory 

3.2.1. Realizace úspor energie a s konečným vyúčtováním projektů  

  

2) schvaluje 

  přijetí vratky poskytnuté dotace  v rámci konečného vyúčtování projektů 

  

3) žádá 

  
ředitelku Domu dětí  a mládeže Ostrava-Poruba, příspěvková organizace 

zabezpečit udržitelnost projektů dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: ředitelka DDM, T: 31.12.2019 

 Mgr. Kateřina Hořejší 
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4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

vzít na vědomí Rozhodnutí o poskytnutí dotace na základě rozhodnutí Ministerstva životního 

prostředí pro projekty: 

a) Zateplení budovy DDM Poruba - na ul. Majerové (viz příloha č. 3 předloženého materiálu), 

b) Zateplení budovy DDM Poruba - na ul. Polská (viz příloha č. 4 předloženého materiálu), 

c) Zateplení budovy DDM Poruba - Plesná (viz příloha č. 5 předloženého materiálu) 

  

5) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D. 

předložit zastupitelstvu města Rozhodnutí o poskytnutí dotace dle bodu 4) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 04.03.2015 

 vedoucí odboru sociálních věcí, zdravotnictví a vzdělanosti 

  
 

RM_M 11 
Návrh na poskytnutí finančních prostředků pro rok 2015 právnické 
osobě Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením 
Ostrava, p.o. na předfinancování a spolufinancování projektu “Domov 
Třebovice a Chráněné bydlení Třebovice” 
  
Usnesení číslo: 00580/RM1418/11 

(zn.předkl.) 
41 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 13.549 tis. Kč na předfinancování projektu 

“Domov Třebovice a Chráněné bydlení Třebovice” právnické osobě Čtyřlístek - centrum pro 

osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace, IČO 70631808, se sídlem 

Hladnovská 751/119, 712 00 Ostrava - Muglinov a o uzavření smlouvy o poskytnutí finančních 

prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí investiční dotace ve výši 1.976 tis. Kč na spolufinancování projektu 

“Domov Třebovice a Chránění bydlení Třebovice” právnické osobě Čtyřlístek - centrum pro 

osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace, IČO 70631808, se sídlem 

Hladnovská 751/119, 712 00 Ostrava - Muglinov a o uzavření smlouvy o poskytnutí investiční 

dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 
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3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D. 

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

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 04.03.2015 

 vedoucí odboru sociálních věcí, zdravotnictví a vzdělanosti 

  
 

RM_M 24 
Návrh na zrušení odborných pracovních skupin 
  
Usnesení číslo: 00581/RM1418/11 

(zn.předkl.) 
86 

  
Rada města 

  
1) ruší 

  
následující odborné pracovní skupiny oddělení vzdělanosti: 

Odborná pracovní skupina rady města pro posouzení a vyhodnocení návrhů na udělení ocenění 

žákovským osobnostem a žákovským kolektivům u  příležitosti Dne dětí 

Odborná pracovní skupina rady města pro výběrové řízení na poskytnutí stipendia města 

Odborná pracovní skupina rady města pro posouzení a vyhodnocení návrhu na udělení ocenění 

pedagogům u příležitosti Dne učitelů 

Odborná pracovní skupina rady města pro dotační program na podporu rozvoje bilingvní a 

cizojazyčné výuky v mateřských, základních a středních školách na území SMO 

  

 
RM_M 71 
Návrh na složení Řídícího výboru pro spolupráci s Agenturou pro 
sociální začleňování 
  
Usnesení číslo: 00582/RM1418/11 

(zn.předkl.) 
86 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  složení Řídícího výboru pro spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování dle přílohy č.1 

předloženého materiálu s úpravou 
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RM_MZP 1 
Rozhodování o podání rozkladu proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu 
hospodářské soutěže 
  
Usnesení číslo: 00583/RM1418/11 

(zn.předkl.) 
90 

  
k usnesení č. 00052/RM1418/4 
  
Rada města 

  
1) mění 

  
bod 1) a bod 2) svého usnesení č. 00052/RM1418/4 ze dne 25.11.2014, a to následovně: 

bod 1) nově zní: 

1) rada města svěřuje primátorovi rozhodovat o námitkách, podepisovat vyjádření k návrhům 

na přezkoumání úkonů zadavatele dle zákona č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách, v 

platném znění, a rozhodovat o podání rozkladu proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu 

hospodářské soutěže 

bod 2) nově zní: 

2) rada města ukládá primátorovi následně předložit rozhodnutí o předmětné námitce, 

vyjádření k návrhu na přezkoumání zadavatele či rozhodnutí o podání rozkladu proti 

rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže na nejbližší schůzi rady města 

  

 
RM_M 66 
Projednání změny harmonogramu plateb a posunutí termínu ukončení 
projektu Safari 
  
Usnesení číslo: 00584/RM1418/11 

(zn.předkl.) 
90 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  změnu harmonogramu plateb a posunutí termínu ukončení projektu Safari, reg.č. 

CZ.1.10/3.1.00/04.01360, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  zastupující vedoucí odboru veřejných zakázek, extérního financování, kapitálových účastí a 

sdruženého nákupu  

předložit poskytovateli dotace “Regionální radě regionu soudržnosti Moravskoslezsko” změnu 

harmonogramu plateb vč. posunutí termínu ukončení projektu Safari, reg.č. 

CZ.1.10/3.1.00/04.01360, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 13.02.2015 

 zastupující vedoucí odboru veř. zakázek, externího financování, kapitálových 

účastí a sdruž. nákupu 

  
 

RM_M 80 
Vytvoření pracovní skupiny pro optimalizaci řízení městských 
společností a organizací 
  
Usnesení číslo: 00585/RM1418/11 

(zn.předkl.) 
90 

  
Rada města 

  
1) zřizuje 

  
odbornou pracovní skupinu pro optimalizaci řízení městských společností a organizací  ve 

složení dle důvodové zprávy předloženého materiálu s úpravou 

  

 
RM_M 3 
Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do vlastnictví Zoologické 
zahrady Ostrava, příspěvkové organizace, se sídlem Michálkovická 197, 
710 00 Slezská Ostrava, IČ 00373249 
  
Usnesení číslo: 00586/RM1418/11 

(zn.předkl.) 
80 

  
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 každého z 

jednotlivých darů dle přílohy č. 1 až č. 5 předloženého materiálu do vlastnictví Zoologické 

zahrady Ostrava, příspěvkové organizace se sídlem Michálkovická 197, 710 00 Slezská 

Ostrava,IČ 00373249 

  

2) ukládá 

  
náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové 

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 každého z 

jednotlivých darů dle přílohy č. 1 až č. 5 předloženého materiálu do vlastnictví Zoologické 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., T: 20.02.2015 

 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 
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RM_M 7 
Rozšíření účelu smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z 
rozpočtu statutárního města Ostravy č. 2181/2012/OŽP na “Provoz 
automatických měřících stanic” 
  
Usnesení číslo: 00587/RM1418/11 

(zn.předkl.) 
33 

  
k materiálu č. BJ1418 00399/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o rozšíření předmětu smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu 

statutárního města Ostravy č. 2181/2012/OŽP na “Provoz automatických stanic” o provoz 

automatické měřící stanice na ul. Opavská v Ostravě-Porubě a zvýšení objemu dotace o 

437.020 Kč právnické osobě: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, IČO: 71009396, se sídlem 

Partyzánské nám. 7, 702 00  Ostrava dle předloženého návrhu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z 

rozpočtu statutárního města Ostravy č. 2181/2012/OŽP s právnickou osobou: Zdravotní ústav 

se sídlem v Ostravě, IČO: 71009396, se sídlem Partyzánské nám. 7, 702 00  Ostrava dle 

přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se: 

- zvyšuje financování 

pol. 8115, ORJ 120, ÚZ 1030 ............................. o 438 tis. Kč 

- zvyšují běžné výdaje 

§ 3716, pol. 5339, ORJ 190, ÚZ 1030 ................ o 438 tis. Kč 
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4) ukládá 

  
náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí a schválení návrhy dle bodů 1) - 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., T: 04.03.2015 

 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 

  
 

RM_VZ 4 
Veřejná zakázka “Dokončení procesu digitalizace MMO”, poř.č. 
003/2015 
  
Usnesení číslo: 00588/RM1418/11 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
vyzvat k podání nabídek dodavatele ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 38 zákona č. 

137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na realizaci projektu 

“Dokončení procesu digitalizace MMO”, jehož předmětem je dodávka technologií sloužících k 

digitalizaci příchozích dokumentů zpracovaných spisovou službou a rozšíření datových úložišť 

pro ukládání digitalizovaných elektronických obrazů dokumentů, v rozsahu dle předloženého 

návrhu 

  

2) jmenuje 

  
komisi pro otevírání obálek ve složení 

členové: 

1. Ing. Eva Seborská             - odbor veř. zakázek, externího financování, kapitálových účastí a 

sdruž. nákupu  

2. Mgr. Eva Balonová             - odbor legislativní a právní 

3. Ing. Mgr. Pavlína Durasová - odbor projektů IT služeb a outsourcingu 

náhradníci: 

1. Ing. Ivana Růžičková          - odbor veř. zakázek, externího financování, kapitálových účastí 

a sdruž. nákupu 

2. JUDr. Josef Kadlec            - odbor legislativní a právní 

3. Bc. Helena Tichavská        - odbor projektů IT služeb a outsourcingu 
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3) jmenuje 

  
hodnotící komisi a komisi pro posouzení kvalifikace ve složení 

členové: 

1. Mgr. Kateřina Šebestová    - náměstkyně primátora 

2. Ing. Michal Hrotík              - OVA!!!CLOUD.net a.s. 

3. Ing. Mgr. Pavlína Durasová - odbor projektů IT služeb a outsourcingu 

4. Ing. Marie Dvořáková        - odbor veř. zakázek, externího financování, kapitálových účastí a 

sdruž. nákupu  

5. Mgr. Eva Balonová            - odbor legislativní a právní 

náhradníci: 

1. Mgr. Radim Babinec           - náměstek primátora 

2. Daniel Wowra                    - OVA!!!CLOUD.net a.s. 

3. Bc. Helena Tichavská          - odbor projektů IT služeb a outsourcingu 

4. Mgr. Adam Pavlas              - odbor veř. zakázek, externího financování, kapitálových účastí 

a sdruž. nákupu 

5. JUDr. Josef Kadlec              - odbor legislativní a právní 

  

4) schvaluje 

  účast zástupce Centra pro regionální rozvoj (CRR), jako pozorovatele (bez práva hlasu) na 

jednání hodnotící komise k veřejné zakázce pod označením “Dokončení procesu digitalizace 

MMO” 

  

5) ukládá 

  
vedoucí odboru veřejných zakázek, externího financování, kapitálových účastí a sdruženého 

nákupu 

zabezpečit veškeré potřebné úkony této veřejné zakázky 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 30.04.2015 

 zastupující vedoucí odboru veř. zakázek, externího financování, kapitálových 

účastí a sdruž. nákupu 

  
6) zmocňuje 

  
vedoucí odboru veřejných zakázek, externího financování, kapitálových účastí a sdruženého 

nákupu 

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

a rozhodnutí o námitkách 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 30.04.2015 

 zastupující vedoucí odboru veř. zakázek, externího financování, kapitálových 

účastí a sdruž. nákupu 
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RM_VZ 11 
Smlouva o poskytování služeb technické podpory provozu a rozvoje 
informačního systému Portex se společností ICT Brains, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 00589/RM1418/11 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a o uzavření Smlouvy o poskytování služeb 

technické podpory provozu a rozvoje informačního systému Portex se společností ICT Brains 

s.r.o. se sídlem 739 45 Fryčovice č.p. 105,  IČO 28650891, dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

 
RM_VZ 12 
Smlouva o poskytování služeb technické podpory provozu a rozvoje 
informačního systému BePlan se aspolečností ICT Brains s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 00590/RM1418/11 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a o uzavření Smlouvy o poskytování služeb 

technické podpory provozu a rozvoje informačního systému BePlan se společností ICT Brains 

s.r.o. IČO: 28650891, se sídlem   Fryčovice č.p. 105, 739 45 dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

 
RM_M 17 
Návrh na uzavření smluv o realizaci překládky sítě elektronických 
komunikací v souvislosti s přípravou a realizací staveb ORG 6207 Areál 
Zábřeh, ORG 3174 Komunikace u býv. kina Mír a ORG 7233 
Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Moravská 
  
Usnesení číslo: 00591/RM1418/11 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. 

VPI/MS/2014/00113 v rámci stavby ORG  6027 Areál Zábřeh - energie se společností O2 

Czech Republic,a.s., se sídlem Praha 4, Za Brumlovkou 2/266, PSČ 140 22, Praha 4, 

IČ: 60193336 dle přílohy č.1 předloženého materiálu 
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2) rozhodla 

  
o uzavření smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. 

VPI/MS/2014/00055 v rámci stavby ORG  3174 Komunikace a chodníky u bývalého kina Mír 

se společností O2 Czech Republic,a.s., se sídlem Praha 4, Za Brumlovkou 2/266,  

PSČ 140 22, Praha 4, IČ: 60193336 dle přílohy č.2 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
o uzavření smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. 

VPI/MS/2015/00005 v rámci stavby ORG  7233 Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. 

Moravská se společností O2 Czech Republic,a.s., se sídlem Praha 4, Za Brumlovkou 

2/266, PSČ 140 22, Praha 4, IČ: 60193336 dle přílohy č.3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 47 
Návrh na uzavření smluv o právu provést stavbu v souvislosti se 
stavbami, zahrnutými do kapitálového rozpočtu statutárního města 
Ostravy 
  
Usnesení číslo: 00592/RM1418/11 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

“Cyklostezka Hornopolní x Varenská, Hollarova” mezi vlastníkem Ředitelstvím silnic a dálnic 

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

a stavebníkem 

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

předmětem je realizace, umístění a užívání stavby cyklostezky na částech 

pozemků p.č.2179/31, p.č.2312/8, p.č.2338/2, p.č.2405/4, p.č.2406/1, p.č.2468/3, p.č.3606/32, 

p.č.4240/7, p.č.4240/13, p.č.4240/25 a p.č.4240/39 v katastrálním území Moravská Ostrava, 

obec Ostrava dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
uzavřít “Smlouvu o právu provést stavbu” v souvislosti se stavbou “Cyklistické řešení na ul. 

Na Rovince” mezi vlastníkem Moravskoslezský kraj, ul. 28.října 117, 702 18 Ostrava, IČO 

70890692 
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a investorem 

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

předmětem je souhlas se stavební činností na části pozemku p.č.2581/1 v katastrálním území 

Hrabová, obec Ostrava dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 64 
Návrh na uzavření “Smluv o zřízení služebností” a “Smlouvy o zřízení 
věcného břemene” v souvislosti se stavbami odboru investičního 
zahrnutými do kapitálového rozpočtu města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 00593/RM1418/11 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

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

“Rekonstrukce vodovodu ul. Antošovická” mezi vlastníky: 

XXXXX XXXXX, 

XXXX XXXXXXX, 

oba bytem: XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXXX X XXXXXXX 

  a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na částech pozemků parc.č. 1240, 

parc.č. 1239, parc.č. 1238, parc.č. 1237, parc.č. 1236 a parc.č. 1235/2 v k.ú. Koblov, 

obec Ostrava dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

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

“Rekonstrukce vodovodu ul. Antošovická” mezi vlastníkem: 

XXXXXXX XXXXXXXX, 

bytem: XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XX XXXXXXX X XXXXXXX 

  a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na části pozemku parc.č. 1159/2 v 

k.ú. Koblov, obec Ostrava dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 
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3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

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

“Rekonstrukce vodovodu ul. Antošovická” mezi vlastníky: 

XXXX XXXXX, 

XXX XXXXXXX, 

oba bytem: XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXX 

 a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na části pozemku parc.č. 1157/1 v 

k.ú. Koblov, obec Ostrava dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

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

“Rekonstrukce vodovodu ul. Antošovická” mezi vlastníkem: 

XXXXXXX XXXXXXXX, 

bytem: XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XX XXXXXXX X XXXXXXX 

  a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na části pozemku parc.č. 1153/7 v 

k.ú. Koblov, obec Ostrava dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

5) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

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

“Rekonstrukce vodovodu ul. Antošovická” mezi vlastníky: 

XXXXX XXXXXXXXXX, 

XXXX XXXXXXXXXXXXX, 

oba bytem: XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XX XXXXXXX X XXXXXXX 

  a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na části pozemku parc.č. 1153/5 v 

k.ú. Koblov, obec Ostrava dle přílohy č. 7 předloženého materiálu 
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6) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

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

“Rekonstrukce vodovodu ul. Antošovická” mezi vlastníkem: 

XXXXX XXXXX, 

bytem: XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XX XXXXXXX X XXXXXXX 

  a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na části pozemku parc.č. 1151 v k.ú. 

Koblov, obec Ostrava dle přílohy č. 8 předloženého materiálu 

  

7) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

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

vodoměrné šachty Světlovská” mezi vlastníky: 

XXXXXXXXX XXXXX, 

bytem: XX XXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXX XXXX, 

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX 

 bytem: XX XXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXX XXXX 

 a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na částech pozemků parc.č. 2581 a 

 parc. č. 2582 v k.ú. Stará Bělá obec Ostrava dle přílohy č. 10 předloženého materiálu 

  

8) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

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

“Cyklostezka, úsek Koblovský most, lávka na Kamenec” mezi vlastníkem: 

Moravskoslezský kraj, 

se sídlem 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 
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jejímž předmětem bude zřízení věcného břemene na části pozemku parc.č. 438/1 v k.ú. 

Muglinov, obec Ostrava dle přílohy č. 12 předloženého materiálu 

  

9) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Kamilu Bednářovi 

předložit návrh dle bodu 1) - 8)  tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 

  

 Vyřizuje: Ing. Dalibor Kanclíř, T: 04.03.2015 

 vedoucí odboru investičního 

  
 

RM_M 65 
Návrh na uzavření “Dodatku č. 1 Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene” v souvislosti se stavbou “Rekonstrukce vodovodu 
Přemyšov - Poruba” 
  
Usnesení číslo: 00594/RM1418/11 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření “Dodatku č. 1 Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene”  

v souvislosti se stavbou “Rekonstrukce vodovodu Přemyšov - Poruba” mezi budoucím 

povinným: 

Ing. XXXXXXXX XXXXXXXXXXX, 

bytem: XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

 a 

budoucím oprávněným:  

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

IČO: 00845451 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Kamilu Bednářovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Dalibor Kanclíř, T: 04.03.2015 

 vedoucí odboru investičního 
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RM_VZ 1 
Veřejná zakázka “Prodloužení kanalizace ul. Hradní”, poř. č. 290/2014 
  
Usnesení číslo: 00595/RM1418/11 

(zn.předkl.) 
05 

  
k materiálu č. BJ1418 00038/15 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o výběru nejvhodnější nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na realizaci stavby 

“Prodloužení kanalizace ul. Hradní” ve Slezské Ostravě v rozsahu dle předloženého návrhu za 

podmínky rozhodnutí zastupitelstva města o uzavření smlouvy dle bodu 2) tohoto usnesení se 

společností: 

HYDROSPOR spol. s r.o. 

se sídlem: Úprkova 966/3, 702 00 Ostrava-Přívoz 

IČO: 47666374 

za cenu nejvýše přípustnou 2.680.064,38 Kč bez DPH 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby “Prodloužení kanalizace ul. Hradní” 

v rozsahu dle přílohy č. 1 předloženého návrhu 

  

3) ukládá 

  náměstkovi primátora Ing. Kamilovi Bednářovi 

předložit zastupitelstvu města návrh dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Dalibor Kanclíř, T: 04.03.2015 

 vedoucí odboru investičního 
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RM_VZ 2 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Svinov - BOZP”, 
poř. č. 289/2014 
  
Usnesení číslo: 00596/RM1418/11 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, včetně 

vypracování plánu BOZP v rámci realizace stavby “Rekonstrukce kanalizace a vodovodu 

Svinov” v k.ú. Svinov, obec Ostrava, a to v rozsahu dle předloženého návrhu se společností: 

INKOS-OSTRAVA, a.s.  

se sídlem: Havlíčkovo nábřeží 696/22, 701 52 Ostrava-Moravská Ostrava 

IČO: 48394637 

za cenu nejvýše přípustnou 225.000,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 3 
Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o 
dílo a smlouvy příkazní pro stavbu “Rekonstrukce vodovodu a 
kanalizace na Kostelním náměstí v Moravské Ostravě - BOZP” 
  
Usnesení číslo: 00597/RM1418/11 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu 

realizace stavby “Rekonstrukce vodovodu a kanalizace na Kostelním náměstí v Moravské 

Ostravě” , včetně zpracování Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, se 

zhotovitelem (příkazníkem): 

  

ČECH-ENGINEERING, a.s. 

sídlo: Nádražní 545/166, Ostrava-Přívoz, PSČ 702 00; IČO:  25394983  

za cenu nejvýše přípustnou 64.000,- Kč bez DPH dle přílohy č. 1 předloženého materiálu  
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2) ukládá 

  
vedoucímu odboru investičního 

zabezpečit veškeré potřebné úkony vyplývající z bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Dalibor Kanclíř,  

 vedoucí odboru investičního 

  
 

RM_VZ 5 
Veřejná zakázka “Výstavba vrtulníkového hangáru v areálu HZS MSK”, 
poř. č. 010/2015 
  
Usnesení číslo: 00598/RM1418/11 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

vrtulníkového hangáru v areálu HZS MSK” v Ostravě - Zábřehu, dle ust. § 86 zákona č. 

137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu dle 

předloženého návrhu 

  

 
RM_VZ 6 
Veřejná zakázka “Propojenost cyklistické trasy v úseku ul. Psohlavců, 
Martinovská”, poř. č. 205/2014 
  
Usnesení číslo: 00599/RM1418/11 

(zn.předkl.) 
05 

  
k materiálu č. BJ1418 00317/15 
k usnesení č. 11026/RM1014/143 
k usnesení č. 10908/RM1014/141 
k usnesení č. 2833/ZM1014/35 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

předloženého materiálu a o výběru nejvhodnější nabídky na realizaci stavby “Propojenost 

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

Svinov, obec Ostrava, v rozsahu dle předloženého návrhu a za podmínky rozhodnutí 

zastupitelstva města o uzavření smlouvy dle bodu 2) tohoto usnesení s uchazečem, který 

předložil svou nabídku pod poř. č. 7:  
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JANKOSTAV s.r.o. 

se sídlem: Štěpaňákova 714/31, Ostrava - Kunciče, 719 00  

IČO: 25855581 

za cenu nejvýše přípustnou 17.741.676,30 Kč bez DPH 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby “Propojenost cyklistické trasy v 

úseku ul. Psohlavců, Martinovská” v rozsahu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  náměstkovi primátora Ing. Kamilovi Bednářovi 

předložit zastupitelstvu města návrh dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 04.03.2015 

 zastupující vedoucí odboru veř. zakázek, externího financování, kapitálových 

účastí a sdruž. nákupu 

  
 

RM_VZ 7 
Významná veřejná zakázka “PZ Mošnov - retenční nádrž”, poř. č. 
020/2015 
  
Usnesení číslo: 00600/RM1418/11 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zveřejnění předběžného oznámení k veřejné zakázce na realizaci stavby “Průmyslová zóna 

Mošnov - retenční nádrž” v Ostravě - Mošnově, dle ust. § 86 zákona č. 137/2006 Sb., o 

veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu dle předloženého návrhu 
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RM_VZ 8 
Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o 
dílo a smlouvy příkazní pro stavbu “Revitalizace ZŠ Ostrava - 
Hošťálkovice - TDS+BOZP” 
  
Usnesení číslo: 00601/RM1418/11 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

příkazní na výkon odborného technického dozoru a výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu realizace stavby ”Revitalizace ZŠ Ostrava - 

Hošťálkovice”, včetně zpracování Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, se 

zhotovitelem (příkazníkem): 

ČECH - ENGINEERING, a.s.   

Nádražní 545/166, 702 00 Ostrava - Přívoz, IČO: 25394983   

za cenu nejvýše přípustnou 154.000,- Kč bez DPH + DPH v zákonné výši dle přílohy č.1 

předloženého materiálu    

  

2) ukládá 

  
vedoucímu odboru investičního 

zabezpečit veškeré potřebné úkony vyplývající z bodu 1) tohoto usnesení  

  

 Vyřizuje: Ing. Dalibor Kanclíř, T: 27.02.2015 

 vedoucí odboru investičního 

  
 

RM_VZ 9 
Veřejná zakázka “Rozšíření výukového areálu Bělský les - výukové 
centrum”, poř.č. 22/2015 
  
Usnesení číslo: 00602/RM1418/11 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na realizaci projektu ”Rozšíření 

výukového areálu Bělský les - výukové centrum” v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, v 

rozsahu dle předloženého návrhu 
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RM_VZ 10 
Veřejná zakázka “VTP MFB III. a IV. - AV technika”, poř. č. 2/2015 
  
Usnesení číslo: 00603/RM1418/11 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 00397/RM1418/8 
  
Rada města 

  
1) vylučuje 

  
ze zjednodušeného podlimitního řízení vyhlášeného k veřejné zakázce na dodávku 

audiovizuální techniky do multifunkční budovy III. a IV. ve Vědecko-technologickém parku 

Ostrava, z důvodu uvedeného v předloženém návrhu, uchazeče, který předložil svou nabídku 

pod poř. č. 2: 

Z + M Partner, spol. s r.o. 

se sídlem: Ostrava, Moravská Ostrava, Valchařská 3261/17, PSČ 702 00 

IČO: 26843935 

  

2) zrušuje 

  
dle ustanovení § 84 odst. 1 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 

pozdějších předpisů, zjednodušené podlimitní řízení na dodávku audiovizuální techniky do 

multifunkční budovy III. a IV. ve Vědecko-technologickém parku Ostrava z důvodu 

uvedeného v předloženém návrhu 

  

 
RM_VZ 13 
Veřejná zakázka “Přestupní uzel Hulváky, I. etapa - Dodatek č. 1”, poř. č. 
283/2014 
  
Usnesení číslo: 00604/RM1418/11 

(zn.předkl.) 
05 

  
k materiálu č. BJ1418 00469/14 
k usnesení č. 2331/ZM1014/30 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky jednacím řízením bez uveřejnění dle § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 

137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a uzavření dodatku č. 1 ke 

Smlouvě č. 0875/2014/OI/LPO ze dne 16.4.2014 na realizaci stavby “Přestupní uzel Hulváky, 

I. etapa” v rozsahu dle přílohy č. 1 předloženého návrhu, kterým se: 
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- upravuje předmět smlouvy v rozsahu dle předloženého návrhu, 

- zvyšuje cena díla o 9.401.595,60 Kč bez DPH, 

- mění termín plnění v rozsahu dle předloženého návrhu 

 s uchazečem:  

STRABAG a.s. 

se sídlem: Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00  

IČ: 60838744 

za podmínky schválení zastupitelstvem města 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě č. 0875/2014/OI/LPO ze dne 16.4.2014 na 

realizaci stavby “Přestupní uzel Hulváky, I. etapa” v rozsahu přílohy č. 1 s uchazečem 

uvedeným v bodě 1) tohoto usnesení  

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Kamilu Bednářovi 

předložit zastupitelstvu města návrh na uzavření dodatku č. 1 dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 04.03.2015 

 zastupující vedoucí odboru veř. zakázek, externího financování, kapitálových 

účastí a sdruž. nákupu 

  
 

RM_VZ 15 
Veřejná zakázka “Safari v ZOO Ostrava - dopravní prostředky”, poř. č. 
24/2015 
  
Usnesení číslo: 00605/RM1418/11 

(zn.předkl.) 
5 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zveřejnění předběžného oznámení k veřejné zakázce na dodávku dopravních prostředků v 

rámci akce “Safari v ZOO Ostrava”, dle ust. § 86 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu dle předloženého návrhu 
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RM_VZ 16 
Veřejná zakázka “VTP MFB III. a IV. - AV technika II.”, poř. č. 25/2015 
  
Usnesení číslo: 00606/RM1418/11 

(zn.předkl.) 
5 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
vyzvat k podání nabídek dodavatele ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 zákona č. 

137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na dodávku audiovizuální 

techniky do multifunkční budovy III. a IV. ve Vědecko-technologickém parku Ostrava, v 

rozsahu dle předloženého návrhu 

  

2) jmenuje 

  
komisi pro otevírání obálek ve složení 

členové: 

1. Ing. Eva Seborská - odbor veř. zakázek, externího financování, kapitálových účastí a sdruž. 

nákupu 

2. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 

3. Ing. Dalibor Kanclíř - odbor investiční 

4. Mgr. Jiří Hudec - odbor strategického rozvoje 

náhradníci: 

1. Ing. Tomáš Smolík - odbor veř. zakázek, externího financování, kapitálových účastí a sdruž. 

nákupu 

2. JUDr. Josef Kadlec - odbor legislativní a právní 

3. Ing. Radek Muťka - odbor investiční 

4. Ing. Ladislav Bražina - odbor strategického rozvoje 

  

3) jmenuje 

  
hodnotící komisi a komisi pro posouzení kvalifikace ve složení 

členové: 

1. Ing. Kamil Bednář - náměstek primátora 

2. Bc. Martin Horuta - Vědecko-technologický park Ostrava, a.s. 

3. Mgr. Jiří Hudec - odbor strategického rozvoje 

4. Ing. Dalibor Kanclíř - odbor investiční 

5. Ing. Tomáš Smolík - odbor veř. zakázek, externího financování, kapitálových účastí a sdruž. 

nákupu 
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náhradníci: 

1. Mgr. Radim Babinec - náměstek primátora 

2. Ing. Roman Michalec - Vědecko-technologický park Ostrava, a.s. 

3. Ing. Ladislav Bražina - odbor strategického rozvoje 

4. Ing. Radek Muťka - odbor investiční 

5. Ing. Eva Seborská - odbor veř. zakázek, externího financování, kapitálových účastí a sdruž. 

nákupu 

  

4) schvaluje 

  
účast zástupce Czechinvestu - Agentury pro podporu podnikání a investic a zástupce 

Ministerstva průmyslu a obchodu ČR jako pozorovatelů (bez práva hlasu) na jednání hodnotící 

komise a komise pro posouzení kvalifikace k veřejné zakázce “VTP MFB III. a IV. - AV 

technika II.” 

  

5) ukládá 

  
vedoucí odboru veřejných zakázek, externího financování, kapitálových účastí a sdruženého 

nákupu 

zabezpečit veškeré potřebné úkony této veřejné zakázky 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 30.04.2015 

 zastupující vedoucí odboru veř. zakázek, externího financování, kapitálových 

účastí a sdruž. nákupu 

  
6) zmocňuje 

  
vedoucí odboru veřejných zakázek, externího financování, kapitálových účastí a sdruženého 

nákupu  

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

a rozhodnutí o námitkách 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 30.04.2015 

 zastupující vedoucí odboru veř. zakázek, externího financování, kapitálových 

účastí a sdruž. nákupu 
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RM_M 1 
Informace o vývoji projektu Nová Karolina za období 11/2013 až 11/2014 
a návrh další činnosti pracovní skupiny 
  
Usnesení číslo: 00607/RM1418/11 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
1) bere na vědomí 

  
informaci o postupu realizace I. a II. etapy projektu Nová Karolina a spolupráce se skupinou 

společností MULTI dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) odvolává 

  dosavadního předsedu odborné pracovní skupiny Ing. Jiřího Hrabinu a člena odborné pracovní 

skupiny Ing. Jiřího Havlíčka dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

3) jmenuje 

  
novým předsedou odborné pracovní skupiny náměstka primátora Ing. Kamila Bednáře a novou 

členkou odborné pracovní skupiny Ing. Petru Bernfeldovou, starostku MOb Moravská Ostrava 

a Přívoz dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Kamilu Bednáři 

předložit zastupitelstvu města návrh dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing.arch. Cyril Vltavský, T: 04.03.2015 

 vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu 

  
 

RM_M 2 
Předchozí souhlas k prodeji, pronájmu nemovitostí v majetku města, 
svěřených městským obvodům a nabytí nemovitostí 
  
Usnesení číslo: 00608/RM1418/11 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
1) vydává 

  
předchozí souhlas k prodeji nemovitostí dle čl. 7, odst. (3), písm. a), bod 5, k prodeji 

nemovitostí dle čl. 7, odst. (3), písm. a), bod 3, k nabytí nemovitostí 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  
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2) nevydává 

  
předchozí souhlas k pronájmu nemovitostí dle čl. 7, odst. (8), písm. c), bod 1 obecně závazné 

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

pod pořadovým číslem 004 - Městský obvod Ostrava-Jih, dle předloženého materiálu 

  

3) pověřuje 

  
útvar hlavního architekta a stavebního řádu 

odpovědí na žádosti městských obvodů dle předložených návrhů 

  

 Vyřizuje: Ing.arch. Cyril Vltavský, T: 03.03.2015 

 vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu 

  
 

RM_M 16 
Jmenování odborné poroty soutěže o titul Ostravský dům roku 2014 
  
Usnesení číslo: 00609/RM1418/11 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
v souladu se statutem soutěže o titul Ostravský dům roku 2014, schváleným svým usnesením č. 

00492/RM1418/10 ze dne 27.1.2015 jmenovat odbornou porotu ve složení dle důvodové 

zprávy předloženého materiálu s úpravou 

  

 
RM_M 22 
Návrh na uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z 
rozpočtu statutárního města Ostravy společnosti Koordinátor ODIS 
s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 00610/RM1418/11 

(zn.předkl.) 
09 

  
k materiálu č. BJ1418 00394/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 
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rozhodnout o uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace společnosti 

Koordinátor ODIS s.r.o., se sídlem Na Hradbách 1440/16, Ostrava-Moravská Ostrava, PSČ 

702 00, IČO 64613895 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Ivo Hařovskému 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Břetislav Glumbík, T: 04.03.2015 

 vedoucí odboru dopravy 

  
 

RM_M 48 
Kompenzace za plnění tarifních závazků při zabezpečení bezplatné 
přepravy strážníků a asistentů prevence kriminality Městské policie 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00611/RM1418/11 

(zn.předkl.) 
09 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  o uzavření Smlouvy o kompenzaci za plnění tarifních závazků při zabezpečení přepravy 

strážníků Městské policie Ostrava a zaměstnanců Městské policie Ostrava vykonávající službu 

asistentů prevence kriminality, mezi statutárním městem Ostrava a společností Dopravní 

podnik Ostrava a.s., se sídlem Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 

61974757, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 49 
Poskytování bezplatné přepravy členům Konfederace politických vězňů 
  
Usnesení číslo: 00612/RM1418/11 

(zn.předkl.) 
09 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy o kompenzaci za plnění tarifních závazků při zabezpečení přepravy členů 

Konfederace politických vězňů, mezi statutárním městem Ostrava a společností Dopravní 

podnik Ostrava a.s., se sídlem Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 

61974757, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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RM_M 8 
Návrh na prodej přebytečného movitého majetku města formou e-aukce 
  
Usnesení číslo: 00613/RM1418/11 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o přebytečnosti movitého majetku, osobního vozidla Škoda Superb Eleg.2,0 TDi/125kW 

AACBBX01NAM6 RZ: 5T7 7020, VIN: TMBCF73T999015003/08  rok výroby 2008 

  

2) stanovuje 

  
vyvolávací cenu ojetého vozidla Škoda Superb Eleg.2,0 TDi/125kW AACBBX01NAM6, RZ 

5T7 7020, VIN:TMBCF73T999015003/08 rok výroby 2008 ve výši 154.000,- Kč odpovídající 

obvyklé ceně stanovené znaleckým posudkem č. 214155360 ze dne 28.12.2014 

  

3) ukládá 

  
odboru hospodářské správy, aby  prostřednictvím společnosti eCentre Ostrava a.s. 

zajistil realizaci  elektronické aukce na prodej vozidla Škoda Superb Eleg. 2,0 TDi/125kW, 

AACBBX01NAM6, RZ 5T7 7020, VIN: TMBCF73T999015003/08, rok výroby 2008  s 

vyvolávací cenou 154.000,-Kč a dále provedl navazující úkony spojené s prodejem tohoto 

vozidla 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 31.03.2015 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

RM_M 46 
Kácení dřevin na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 00614/RM1418/11 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s kácením dřevin na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Ostravy a s podáním žádostí o 

povolení kácení dřevin, a to: 

a)1 ks třešeň o obvodu kmene 142 cm, 

1 ks topol o obvodu kmene 430 cm, 

1 ks smrk o obvodu kmene 116 cm, 
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vše rostoucí na pozemku parc.č. 86/1 – ostatní plocha, zeleň v k.ú. Moravská Ostrava – dle 

přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

b)2 ks javor o obvodech kmenů 98 a 181 cm, 

oba rostoucí na pozemku parc.č. 460/1 – ostatní plocha, manipulační plocha  v k.ú. Zábřeh – 

VŽ, obec Ostrava - dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

c)2 ks jírovec o obvodech kmenů 204 a 147 cm,            

oba rostoucí na pozemku parc.č. 2643/1 – ostatní plocha, silnice v k.ú. Moravská Ostrava, obec 

Ostrava – dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, 

d)1 ks hloh o obvodu kmene 100 cm. 

3 ks topol o obvodech kmenů 95, 115 a 90 cm, 

vše rostoucí na pozemku parc.č. 230/4 – ostatní plocha, jiná plocha v k.ú.Slezská Ostrava, obec 

Ostrava – dle přílohy č. 4 předloženého materiálu, a to v souvislosti s realizací stavby „REKO 

MS Ostrava – Najmanská + 1“, pro investora stavby: společnost RWE GasNet, s.r.o., se sídlem 

Klišská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČ: 27295567 

  

2) nesouhlasí 

  
s kácením dřevin na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Ostravy a s podáním žádosti o 

povolení kácení dřevin, a to: 

15 ks lip o obvodech kmenů 145, 280, 190, 200, 213, 180, 218, 250, 175, 175, 212, 225, 235, 

158 a 225 cm, 

vše rostoucí na pozemku parc.č. 1906/9 – ostatní plocha, silnice v k.ú. Petřkovice u Ostravy, 

obec Ostrava – dle přílohy č. 5 předloženého materiálu, 

  

3) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru hospodářské správy 

zajistil vyhotovení žádostí o zahájení řízení o povolení kácení dřevin a vydání rozhodnutí 

příslušným správním orgánem dle bodů 1a) až 1c) tohoto usnesení,  sdělení o vyslovení 

souhlasu s kácením dřevin a s podáním žádosti o povolení kácení dřevin dle bodu 1d) tohoto 

usnesení a sdělení o vyslovení nesouhlasu s kácením dřevin dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 13.02.2015 

 vedoucí odboru hospodářské správy 
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4) zmocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy 

k podpisu  žádostí, resp. sdělení dle bodů 1), 2) a 3)  tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 13.02.2015 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

RM_M 10 
Výroční zpráva za rok 2014 o činnosti statutárního města Ostravy a jeho 
orgánů v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
  
Usnesení číslo: 00615/RM1418/11 

(zn.předkl.) 
21 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
Výroční zprávu za rok 2014 o činnosti statutárního města Ostravy a jeho orgánů v oblasti 

poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 

znění pozdějších předpisů, dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
vedoucí odboru vnitřních věcí 

zveřejnit výroční zprávu za rok 2014 dle bodu 1) tohoto usnesení na úřední desce města a 

způsobem umožňujícím dálkový přístup 

  

 Vyřizuje: Ing. Marcela Trojáková, T: 28.02.2015 

 vedoucí odboru vnitřních věcí 

  
3) schvaluje 

  
pro účetní období roku 2015 sazebník úhrad nákladů za poskytování informací  dle přílohy č. 3 

předloženého materiálu 

  

 
  
 
 


